
 نا وكلا

ve 
3 

MEERE 







Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto 

http://www.archive.org/details/pt2daslebenmuhamo01ibnh 



Leben Muhammed’s 

Muhammed Ibn Ishäk 

bearbeitei 

Abd el-Malik Ihn Hischäm. 

Aus den Handschriften zu Berlin, Leipzig, Gotha und Leyden 

herausgegeben . 

von 

Dr. Ferdinand Wüstenfeld. 

ERSTER BAND. 

Text. 

Zweiter Theil. 

Göttingen, 

Dieterichsche Universitäts-Buchhandlung. 

1859. 



Göttingen, 
Druck der Dieterichschen Univ. - Buchdruckerei. 

(W. Pr. Kaestner.) 



jepy 

 معلص هللا ,Jam يكمد اضوأ تراث er ناسك لاثو

= - 
Wen. - $£ » 

 داةسفا و 0 2 !dog يم

3 

gaداع مهب وأ = 2م خب  

ERداش 5  Te 
„LE © .- = 260 0. 

erداتواب ردعت 1.85 هتوذ  

 و قت لن

Jي و )- 

 داصلا درقغملا لّثم' هنم تحبصأ

IU-m 

In سافلا عموج 8 lo Gau) 

© :u2 0. 

 we 2, لو (ex تاج م هللا

4 wen alt I, 2a u 17-2 en 

> 

 ” 3يذلا 5.١ Ay ءاضقسب اك

le Ss ua! 

Yoبشهاورلا  ERدو لذامملا  

u ERTL لضفا 4 

 م قابحتا ىبا ربغ ىع لوالا تهبلا زخم ماشه نبا لات

LT ans!معلص هللا لوسر ينلا دمحم انديس ةريس  
£- 0 

em Isaرخص  Kiدب مايا  



U.دن ن  

kat a3,لعبد 35  Am N 

u 0. - هد - 

 Se ىووهع عيش < يئ

 هيا يدعلا اذو RL اذ اي

EWR" ER P_rw Et — Pi (| 

 سان و

LA, u ; er FR) دعب 

 و 535 2 و

)6 - 

in are 
U.س  

ginn ةعادس لك يف een 

elتابعا دع " 

Iepo 

 ركب اي  Kiaكراسهملا ;12,5

 اهلك ةيرهلا ذع_ ماضا 7 9-3

 ua Lass N ببر اي

is 8ال اهيتكان سودرفلا  

 3 2 ا

al,كيب ان عمسا  Ste 

 ب w هانا

 ءطقفهرو (sh ماصنا كو

 خل ©

 اوحجصاف دالهلا راصنالاب تفاقاض

23» | 

Syn اف عفو ‚La, Al, 

all,هد يكذشو هب انمركا  
)) = -» U > “. 

a هرب ts > EN الا ع Io 
 ِح .
2 

 معلص all لوهسر star Cu en نناهسد لاقو Hl) Ei لاق

 سا حج <

 le “1 ئنكاسلا بن بن اردد مهف-ع Ts Al عم

 نا

 ارطملا اوسنوي مل اذا يلها قزرو يقلحارو gm هدنع يذلا اذ نم
 3 سد

 ارثع وأ لوقلا يف !Sl ٠ Is اذا عدا ie„ ال بتاعي كما مأ

I+U- - 

 ارصيلاو خمسلا اكو هلالا دعب دعيت وقلا ناك ءاسشلا
 سي د2 - د هن ءّع

EIER 33,5 اوقلاو ee nA, ةورأو Gegen LÄX A 

> PR شع عل RR | ERS) 
  U üsد مه 03

.. - 3 > Us - Mes 

 ارد 2 موه -ةجب ارا-هج كود لدو مهلك ساةلا نود :يخلا مستاو



 [ ربوع
u 235 -  

 دهب ةماهلا )< هلق م 3.

 <« دن هد z سا.

aدكني 4 البا 0 بن  

 د - يود

 دكلتو 6 E72 ةاطعم | u 3 اذا

 ودين سس و

IS BZة5و-هنع-و ايطبأ  

8.2 

 دوش تاما je موياعد

 520205 د

the In,ديغا دولاب وقل  

3 3 »2 

Ar Dar تاوبخلا مركا يلع 

3.u3 ود 5 Ü 

Nils Sl الو mg 5ملكا ال 

2.03 

zeنعيم لقعلا بزاع الأ سافلا  
 اميل

 در يمل د وا عرب قش
 وم ن2 -

 دهجأو Au موهلا كاذ لست &

 na للعم ,نىروضالا تقف امو

Ps ERل 0  

N Nass 25 > ينوأو tl 
> 

> a &-i = 

A Bar nes عنمأو 
s Us zu. م 

 و5 ..

srl atءاير  I, 

 2 نب سملا 2 كرفاَنَت

 8 د - بد

 اسس © تلق 6ك يني الو لوقا

 s:li5 5 Bu اوان يواوه سولو

un 

 Op كاذب كلا ينطصملا عم

-uE 

u, oz, a تنصت 

ieمالا  

te 

 87-5 ينلا ىبذثالا سود يف

 -42 9 د

 كلوا مل ينتيلاي اذدلتم
Ss- 3 va) 32  - 

md) رس تدحص u اي 

. vo. .. 

nes 3 5 7 > 

Sie BIN هييارض lo. 

 w يل و

Le UN Sue ol 

 م ايواث حبصا يدهملا دع =
su. ا 

 (SE Lig برتلا كيقي عا

97 r3 

  alsيمأو ? erتدهش ,3

ner 

 = سب تح و

Alsادلبتم ه«-تةانو ى.«ب  

aمهنيب ةنيدمطاب كدعب  

RI MRS 
=>: 

 erh قلتف 0 موا



tert 
 و ne 5 نب

Usسا <  = 

 و تن ود س

Bf)كرام موب  a5دمحم  

32 3 3.02 

 دجايو 2 رون اذ ا دقو

 و د

er :, ايازخلا 106 ند Sy 

3.0» 

a قدص md er ER)و  

GV.مدّ م  

{ar sie erدهدشتب  

=e3د  

 د_صقي ةقيرطلا هن &-3 =.

I.0- 1 

ei Je aاودةهدو اووقدسي  

> 6. 

 46 مهيلع ونحب فنك يل

 air ثتوملأ نم 3 مهروذ يلا

 Uu3-„ سه - و5

 دمدعو تالسرملا RR هبكحدب

26 © 0 5 

 دهعت يولا ىم تناك ام ةييغل

eeفا 6 2  

PEN erدقر-غو طالبي  

 3 ع 9 <=

a) LSدعقمو مام دق  

 و «u 5 نم 5

Asتراضرسعو  epدلومو  

 ماو سال ع - ىف نع

 دم ك عمد رهدلا كنؤرعأ الو

29 23 

Age le gie سانلا ىلع 
I. 3 - هب 

 دجوي رهدلا ale ال يذلا حقفل

u, 52  

 a مهيف سهل. نزحع اوحارو
 سال

 طم وب

2.3 

 Shall ي ركبت نم نوكمي

Is,تلد  Lgكلا عير  
 و3 52 -U 3.0( كت ل

2 - 

 هي يدتقي نم ىنجرلا دع لدي
 ف = - 5

 ادهاج A مهيدهي مهل ساما
 -5و ا امان = 33.

gasرق ليكي 30 ند  

 مان د

 موهطسو هللا ةهن يف مه اذيمف

 - د و- «

 an نع يف وأ هيلع زيزع

 ادع ذا ,ونلا كلذ يف 18 انيبق

 اعقل ولا لا اذركس ا
 ن ع

u Bet دالي en 

Us و و دد 

 هدقفل line هل كاس مو

u-.-0 ar 

 تشحوا مث هل !ga ةرمجلابو

„anٌةربع نبع اي هللا لوسر  
5 u. 

 يتلا ةهنلا اذ نبكبت ال لل امو
 بع 200 2

 يلوعاو عومدلاب ههلع يكدوج



 لورنس
 هور

 ودومذخت y Er re) x N يسع !a5 باطخلا er re هلوق

00 

 3! نع ماشه ىبا انثدح اهف معلص

 و 30 و <34 كَ

As aد-ويدو موسرلا وفعت  

 er ناك يذلا يداهلا رم اهب

22 7 -u> 

 دقويو ,aim 56 هللا ى

„..» 

gie sh Le Lats!هد"  

ad ee 3 sl, be be 

It > = 

alu يف 
 نمد

 70 ايصحت اهل

3 2 

bsهدعت لوسرلا ءالذل  

BE 30. 

As) as L, Ar, لفعل“ و 

 دي

 دكيحا هيف يذلا ربقلا للط دع
»> 2 

 Seh 3 Pr 443_1 يوت دل

 3. ترد

 كض غم arte =? zu هيلع

 و 205

eeللذي ترراغ دقو  Sant 

 د تنم د - وي تن عا د

Aus) x 3 Sy اكول - وع 

 هللا لوس

 jr ى تبات نب ناسح رعش
 يكبي Een اكو

 - يراصتالا تيز

Ge SU- - - © -20  

ib,م.سر  Jay)ددهعمو  

 مب د

 الو  Sy gieنم 1 6

58 N: en تاره lg» 

a er مل فراعم 
 -U-3 - دن 32

 و uF يب < - ن2

-& San 

9 = s-& 

 دوا a8 der دق ةئءدخم

 sn.äe ر-ها لك ند تكل امو

 u3- دن
 | <EIG- قعد ىلا 58 Be تلاطا

u و 

 op لوسرلار دق ls تكرويف

  rl Srِهيط ىرمض 3

SuE us 

uهيلع  aeنيعاو حيا  

keys Loks, احح اي 



ierI 

 5 نب د -

 us a) uns عجر هذرع نم en اذ بلاط يا تغب ٍناه 2“ د يلع

 ندب اباي اولاقذ قارعلا AN Re: Auke 07 Pi نم غرف 5 لستغاف

 مكثدحب ةجعش نب ةربغملا Ban: ee رما نع كلاسن كانيج

aناك  will solمعلص هللا لوسرب ؟دهع  Itsكأذ ىف 1  la»كلااسذ  

 بالا سابع ني مثقف معلص هللا page ادهن سائلا كاكا ذاك بذل ل

eeوع يرشزلا سواك  anneليلا  Akaيللا  

Anis2 ةشياع ىرا mنيد ءاذوس 00 معلص هللا لوسر 2 ىراك تلاق  
Us. Si wall 3» 

dad: 8, ais 58%; : ةر<رمو هي ke; رم 06 وهف ls AR>e &) Saal 

20m - 

Jsهللا  Pr A" Borع دع لذ نم مدح جاسم مهءايبثا  sauلاق +  

en)حلاص يدحو تادعا  enىنع ناسيك  Seهللا ديجع نع  Aus erهللا  

 5 ال لاق نا معلص هللا لوسر Se ام رخأ ن 6 تلاق ةشياع ىع Rule نبا

 هب تمظع معلص هللا لوسر يفوت امو قاحتا نبا لاق * نافيد برعلا ةريزجب

 0-5 معلص هللا لوسر 383 ام لوقت يغلي les ةشياع تناكف sel تال

 ةربطملا منغلا6 نوؤسملا مصو AAN CE ةينارصنلاو ةيدوهيلا تبارشار برعلا

ETالا  ARE)يبن  aleصح  gunدعل هللا  alبا لن هر  

 .de) 88 mn لها el„ كنا معلا لفا u هربعو SAAL 2 يذددحو ماشه

RE 

Raماقف ير 1,3  en De5 هللا ديك ه هر  Ja; 3, „3 7 Saleمللأ  

 .. تهم ا

erند 3 الأ مما = مل كذ نإ 2  RR u Us,سافلا عجارتف  

129 



Ip» 

sl ار كف ءاذا < لاجرلا ةلاسرا ale sohn unbe هللا لوسر IE سانلا 
  v2و -2 = -

 و9

 يدحإ معذلص

u- د 

 معلص هللا لوسر „33 ناش

 ,an قادتنا نبا لاق “ ءاعيرالا ةليل ليللا طسو نم معاص هللا لوسر ىفد مث

 نب نجرلا ديع تفي رع نع ةر Gi Zub هدارما نع ركب نا نب هللا دمع

 ا -ةعمومس <ä) معلص هللا Jam; in افإع ام تلاق ةةداع 8 A نب دعس

USEةقوحإ قط عاسالا  | NEةليلاو  RS 16 RIESاح نع كا  

 هللا لوسر رجق يف اولؤذ ىنيذلا ناكر قاحما نب دمع لاق + ثيدحلا اذه ةوطأن

Segelقا نم  een url ill, Alle 

 اقطحو.هلا كدشتا لع اي بلاط !ale A uns لاق 85, معلص هللا

 نارقش هالوم ئاك دقو مودقلا عم لزنق 5 هل EB معلص هللا لوسر نم
 خيإ م2 د

 ,ىراك دق ER خا ىق als er «ترخغ» ىف
5 

 3 معلص هللا لوعسر عضو قبح

 مم 1 ود 2-0

all dam)1943033 اهشرتفدم اهسملب معلص  za! gلاقو  all,اهسملب ال  ee 

Sansادبا  JEيدي ةيعش نب ةربغملا ناك دقو * معلص ها لوسر عم تذفدف  
U, I.2ة20ن- خب  

 ت22 ع

Santسافلا  Ingeقادعا نبا لاق +« معلص هب  „Basيبا  Sieقراني ص  

&- 

gl pieيلوم مسالا  er Sl er all Nasالوم ن2 لقود « un all AL 

 مع و

Slىلع عم ترمعا لاق  al unنامز وأ 8 نامز يف هضر بلاط  „läsلزنف  



119 

..u8 

 نم alas au) a! er هللا ME up دامع un sa <, تقادعا يا

U-يب -  

Säleتلاف  sl, IK343 اونلتخا معلص هللا لوسر لسغعاو  all, Alsام  Sy 

 هم د6

 تلان ىباوت هيلعو ها وأ اذاذوم Sy اك a,lu5 or معلص هللا لور درجتا

Dee 

usام يد 00 مهيلع ذل فلا اوفلتدا  Beمث هردص يف هذقذ الا د  

 ميامثاديلعو يهنلا العال in Pr 2 ال تايبلا ةيحان نم ملكم مه
 هد =.

 !van تقود zul نودصب ه«ءصردق ENER هواسغف معلص دللا ,Jam يلا اوماقف تلاق

 دود(

 هللا لور er & Ih Stel ىبا لاق + مهيدبأ نود RN 335,0 دوو

 صاح دا هيف جرا 000 دربو نيدراكت نيبوث باوثا ةثالث يف نفك معلص

 el ني ل u ىع al een يلع نب Nest نيرفعج ينثدح

so,نب يلع ىع  Eeeقادت  reنع هللا دبع نب نيسح  

 Bone وبا ناكو معلص هللا لوسرل اورغك نا اودارا ال لاق سابع ol نع ةمركع

 ناك يذلا وه لهس نب حيز ةداط وبا ناكو ةكم لها ar حرق رخل نشل

 لايف ذل اهدا ناقد TED سانبعلا داوي نام ايدل ركل 2

 معلص هللا لوسرل رخ مهللا ةحلط يبا يلا بهذا رخاللو حارجلا نبا ةديبع يبا

Ansبحاص  LEAD glةدفط  stdهب  ASغرف 5 * معلص هللا لوسرل  

 نوطسملا ناك دقو هقيب يف ةريرس دعب عضو هاثلثلا م معلص هللا لوسر رتاهج نم

 ءباصتا عم هذفدت ليات لاقو هدححسم ىف هنفدت ليات لاقف ads يف اوفلتخا
s 5 ؛ 

 تيح ىذد الأ يبن فيت ا-م لوقو معلص هللا لوسر تعمس نا ركب وبا لاقف

 و 71.03

 Ar مث x هند" مل zii als نود يذلا معلص (all Jam شارف م عفرف ضدقب



 ا*امىل

Er 9 [92 2 

ar) Nعم 6  EICHE @ Nوهو  alsةردلا هلو و هل 5 يلا  AR I., 

er*ثدحع وذو لاق  pda,لاق متردب 20083 يشدو  SR Slيلا  

 قوت نيد تلق يتلا يلاقم Eh ىراك ام يردت له سابع ىبا اي لاقف

 نأ ,all هذاك JE del „is ir ee يردا ال تلق لاق معلص all لوسر

2 = 
 al مكانلعج ,SA ةيالا هذه ارقا تنك ينا الا كلذ دع يناج يذلا ناك

 تدل امر ةالاوذ laut مكيلع لوسرلا نوكيو سافلا JE ءادهش اونوكتل اًطسو
252 

١ BIلوسر 3  EN Aمعلص  Enاهلاعا رحاب اهيلع 3 يح ا 8  al 

Ale leeنالت ام تلف  

 وون

 دنفدو معلص af لوسر زاهج

 انيادذعا um Pass هللا دمع نب ns „Em gl er هللا Nas sr ءاقلملا

Besديع نب سامعلاو بلاط يبا تن  EN7 سامعلا نب لضغلاو  er 

 5 ولو BERN] e2 معلص هللا لوسر يلوم ,läd دجز er zu سامعلا

“U-و ون 3  

 كدشنا بلاط al نب يلعل لاق جرزخلا نب فوع يب Anl das نب سوا ناو

 3 .. - ب ,u ب

 نب يلع sub معلص هللا لوسر لسغ in, it لذدف Just لاق مدد لضأو

 هدد 3.93
lb giهذويلقب مثقو لضفلاو ساموعلا 1 583 ار لص ي ىلا  ARةماسأ ناك  N) er? 

 مك

 هيلعو so يلا هىئسأ لق هلسغي ىلعو A el. ls ناذللا IS هالوم نأ.ةدشو

3350-39 wz £ 3 



tetV 

 ند و < و و د -

 ةفالخ ين اديهش ةماهلا موي نعم لتقف ايح  alةليسم موي ركب  ITيم

 اند ده

  3) ‚a3 3 Sulzركب  Airةماعلا لا

 نبا لاق  llسنا يددد لاق يرشؤلا يددحو  erركب وبأ عدود 3 لاق كلام

- 5 -uE 1 

 ملل تلق تنك دق ينا سانلا اهيا لاق مد لها ها وه اع هيلع ينثاو هللا دمخ

= = U 2 

 غلام سمالاب  Re} 5a, le css Isيلا هثهع ادهع كذاك %, ىللا بانك

 - ه2

 , al Jamمعلص  eyلق  all day 5! 5 Diمعلص  bhلوقب

  5مكيف ل دق هللا ناو اذرخا ; Arمتوصخعا نان 25 يدش هب يذلا

 مكاذه خو  allاذ 6 ٠  As sl! AS 2 slasع ( & 0 eeبداص ماربخ

 ي ةغيقسلا ةعيب دعب ةماعلا ةعبب
 قد ب ود

absينا  REكلذ دعب هضر  

 دعب اما لاق 8 هلها وه يذلاب هيلع أ هللا ديخ wi وبا non مث لاق
Dar 3 

 ًّ 2 21 امك

 (au يد يدنع يوق مكوف تندعتفلا ,Fly Salt ةذاما قدصلا ينوموقف

Imس  

 نأ (ads BT As يقدح Sa فيعض مكيف تعني هللا هاش نا 3555 9

 عيشت هلو ,Sl هللا رمعبرض الا هللا لويس & داهجلا ف RR ال هللا عاش

 د @ -o و

g ii>lallهللا +88 الا امو موق  All;اذان هأوسرو مللا تطأ ام نوعيطا  

ER 

 لاق هللا مكجري مكتالص يلا اوموق مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو all توصع

 ,AN لاق سامع نبا نع ةمركع نع هللا دبع نب نيسح <, فادعا ىبا



#14 

 “. ع و 0 < 5

vu 2 - = » = 

 تكس يح لضفا وا اهلثم وأ هتهيدب يف اهلاق الا يريوزت نم ينقيدا ةلك نم
sو 5  

 رمالا اذه ug er ب ar لها (a متناف ربخ نم m 07 ام اما لاق

 و ن2

ERاوعيادق ىباجرلا  Ale Se Unsيذيب  a! ERةدبعع  er ar!حار  

 <23 سس دع ين و ا

 Ke paid مدقأ ن | ,all %5 اهربق لاق le De 77 ملو LAias سلاج وهو

„ne 

Ji.x3 لاق ركب وبا مهيد موق دع رماقا ن 2 ئم يلا 0 مدا يلا ١ Ss: Et y 

Jetانا ماصنالا نم  lie zen 7 Eat snاهيريما عج  

 بديل -

 Ai نالتمخالا ER يد تاوصالا تعفتراو امغللا ردكَف لاف شيرق رشعم

 راصنالا معياب مث نورجاهملا هعياب مث ال BE ركي اياه كدي طسبا

 تلقف,لاق ةدايع ىب Are مقلتقا مهنم ليات JS ةدامع نب حعس JE انوؤنو

Jsهللا  Armلاق قادما نسا لاق + ةدامع نب  syدحا ىرا ةورع 1  

 رخالاو ةدعاس نب نيو ةفيقسلا يلا اويهذ < ماصنالا ئم N ىاطجرلا

 مدي

 هذا ,(Liz يذلا وهذ دعاس نس مدوع اننا نالجعلا يكب sa يدع er نعم

= 

 نأ ONE + لاجر هيو مهل لجو 5 هللا لاق . ىنيذللا تينا all ل لوسرل لم

 < معلص هللا لوسر JE اوكي سافلا نا افغليف يدع نب نعم اماو * ةدعاس
 - سالم =.

all sl3,5انتم انا اتددول هللاو اولاقو لجو 5  ae 151 alasدعب ىنةتخذ 3!  
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 1,85 U دق انا مد نارقعالا و Wil ١ 6 وا ةذيبلا Cab اذا ءاسنلا. لاجرلا

 كداب رغ اًوهعرَح نان مكيرفك اذقان حادابلا نعااربقرت الب تاتكلا نو ارت اع
02 . 

auf uk اولوقو ميرم نب يسوع يرطا 2 en ال لاق معلص هللا Samy ن Ri 

 تعياب دقا باطلا نب رع تام دق ول هللاو لاق BE نا ينغلب هذا مث هلوسرو
 797 ءءء(

 تناك د3 اهئاو تف NE تناك ركي ينأ ةعيد نأ لوقي نا اما a الق اًدالف

 ركب ينا لكم هيلا (KERN عطقني ge مكيف umala اهرش 3 هللا نا الا كذك

 هم ءغل هم ال - =

 هعياب يذلا الو وه هد 5 ال هذاك de نم زم ةروشم SE نع الجر عياب نو

 دم 22

 ll ياصخالا ع ن 5 au هللا يود < (ins m 56 a5 التقي a ةرغت

-ü> 

Zoe ىلإ نب a a re ae 

 ( anاميعم نمو ماوعلا  arteانو, قلطنا ركب ينال تلقف ركب يا يلا نورجاهملا

 ناحلاص نالجر مهفم انيغل يتح م انقلطنات ماصنالا نم ءالوه انئاوخا يلا

3493 U ىيرجاملل شعم )ام 39045 نيا الاقوأ موكلا هيلع Ne ام انن رك 

 نيرجاهملا رشعم اي مهوبرقت ال نأ مكيلع الف الات ماصنالا نم هالوه انتاوخا

Gr ةفيقس يف مهانمتا يح انقلطنان مهنيتانل all, تلق لات مكرما اوضقا 

 اذان ةدعاس  ansمههئارهظ ( Jaةدابع نب دعس اولا اذه نم,ٌتلقف لمزم

 اولاق هل ام تلقف  gasهللا دعب يثأف مهبيطخ َتهّشَت انسلج اًهف  Leهل وه

 نيرجاهملا رشعم اي متذاو مالسالا ,AT هللا ماصنا عكف sn اما لاق مث لها

us 5 9 ن 

 انلصأ ىم انوزاةح أ 00 مه 131, مكموق نم قاد تفد دقو lie طهر

 بام مانع

og يبا ىق KR ت Sp) N, Rs f تدرا Er 19 #31 اذوهصغيو 
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 نا نا لاقف رع بضغف لات تكف ةتلف الا ركب يا ةعيب تذاك ام هللاو اًنالف
  -». 9و اس

 مهوبصغي نا نوديرب ىنيذلا ءالوه مهر دوف سانلا ين ةيشعلا مياقل سا ءاش

 2و

- ug 

 3, 2, الو sg Ko Ne Lg ربطي ةلاقم لوقتف سوقت ىرا يشخا

lan,مدقت يح لهما !عيضاوما دلع  araةنسلا راد كونان  Be le 

 كنلاقم il لها يعيف ze ةنيدملاب تلق ام لوقتق سانلا فارشاو هّفلا

 31 كذب Br هللا ءاش ىرا هللاو اما رع لاقف لاق اهعضاوم لك اهوعضيو

 ناك اذف ةجلا يذ بقع يف ةنيدملا افمدقف سابع نبا لاق * ةنيدملاب هموقا ماقم

ee nee IE 

deeارش وكر نا املج  a ee ee 

 دع ةيشعلا ىلوقيل ديز نب ديعسا تلق ًاليقم هتيإر A باطخلا نب رع جرخ

 كاذ 03 un a 15 ركنا لاق A en اهلقي مل ةلاقم رينملا اذه

 نونذوملا تكس الف ربنملا لع رع سلجل هليق لقي مل امم لوقو نا يسع ام لاقو

 دق ةلاقم موهلا مكك ليات يناف دعب اما لاق مث لها هل وه اهب هللا ده wis ماق
u 38.0. 

Sb فاجر انولقع نيف يلجأ يدب يبا اسهلعا li نابي RS 

 اهب  El yaبذكي نا دحأل لحب الف اهيخي.الا نا يهب ومو هتلحار اعز

Den يا هيلع ya le ىراكف NT هيلع لؤناو ادم تعب هللا نا ص 

 اهاقارقق , aleمعلضادللا وقر مجرو اهانهعوو  Aniل
 ©- تكأا ههنا هه 5 9

 I اولضوف هللا wur & مجرلا Az ام all, sts لوقو öl نامز سانلاو
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 نع ساذلا اهذداو لاق ثوموي راب  glركب  ebوبا لاقف لاق مههاوفا يف يف

 و30 - د 3

 رع لاق ةريرش , allترقعذ اهالت ركب ابا تعمس نا الا وه ام  ioيلا تعقو

 ق4 تام ىق معلص هللا لوسر نأ تفرعو يالجر يلمح ام ضرالا

 ةدعاس ىنب ةفيقس رمأ

 يلا ماصنالا ىم er اذه رمادا معلص هللا لوسر a الو öl ىبا لاق

 ماوعلا نبرببزلاو بلاط ينا نب er لزتعاو ةدعاس يي ةفيقس ىف ةداجع نب دعس

„Aalةمطاف تيب يف هللا ديبع  RE ANنمر اكوا سل  

 اذه نا لاقف رعو ركي يا يلا تأ ZU لهشألا دمع ينب نا مع نراجع م

 ناف هيلا اوزاحنا ىق ةدعاس يب ةفيقس ىف ةدابع نسب دعس عم ماصنالا نم يذلا

 هللا: لوملرو مهرس TER > ee an كلك

 قال تلقح رع ذاع هلع فلولا دقودلا قلك a5 اهون النا Er علا ar ىلا

 نبا لاق * هيلع مهام وظن يح ماصنالا نم ءالوش انذاودخا يلا اني فلطنا ركد

 يأ نب هللا تدع نا ماصتالا اهب !Ca نبح ةفيقسلا Saas نم ناكو قادوا

Aue a N ee ee eeني ةبعع نب هللا  

 يف تذكو لاق فوع نب !(eo دبع ٍنريخا JE سابع ىب هللا دبع نع دوعسم

 نورلا Dar عجرف لاق مع < = al يف رع دنع وهو last ge هلؤنم

 ىبا لاق نارقلا هر تنآو هرظتنا ينع'هلونم ى يدلجوغ رع Nee فوع نبا

eeاي راس  

 تعياب U باطخلا نب رع تام دق ول هللاو لوقي نالذ يف كل له ىينموملا ربما
128 
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 © يهجو برضاو ءاسنلا عم

 معلص هللا لوسر ,El تعب رع ةلاقم

 لاق دنا ةزيزه يا نع بيسملا نب ديعس يثدحو يرهزلا لاف قاحضا نبا لاق

 55852 يبقفافملا نم الجير نا لاقق باطخلا نب رق ماق معلص هللا لوسر يتوت أمل

 بهذ ,Kl تام ام ,All معلص هللا لوسر ,al يوت دق معلص هللا لوسو نا

reلع كاع ةعف  BE SE a 

 ىنعطقيلق يسوم حجر اك هللا ا gr> ER هللاوو تام دق 3 نا دعب مهيلا

 يد ركب ,ah لاق * تام معلص هللا لوسر نا اوعز مهلجراو لاجر يديا

 يح هيث يلا تفتلي مف سانلا ملكي رو ul ach < دجسملا باي لع لزن

le ge freeيو  

 مث لاق معلص هللا لوسر هجر نع فشك يح لبقان Hrn ذرب هيلع تيبلا

 دقذ كيلع هللا بتك يلا ةتوملا Ws a تنا 5 لاق مث Sr هيلع لمقا

 نو

 هللا dam, A>s JS. IR $ مث لاق er 9 ا_-ه دعب كييف [PR مث 14453

 Aa نا آلا 36 تضنا راي لكسر ذه لاقف سانلا ملكي ريو جرخ مث معلص

 ST LE نكانلا تس U ui ذك Just تضتي الوككبا وبا ءار U لاو

 دعي 36 gu al ساقلا اهيا وا مق ale يثأر هللا Au رع اوكركو ءيقغ

 الت مث لاق تومي لاح ملا نان هللا دمعي ناك ئمو تام دق = نان اديك

 el Eier وبدلا كيف انبوا ةيآلا عجاف

 هللا اك بش 0 نلف هيبقع دع بلقني نمو 0-0 دع 0



jet 

Se حرصا لاق معاص هللا لوسر حصا فيك ىسح اباي سانلا هل JS معلص 

 اي لاق مث هديب سايعلا خان لاق 1 هللا  xدعب اضعلا تيعدلاب تبا 333

 فلحا  Allyمعلص هللا لوسر هجو يف توملا تفرع حقل  SAT Kهوجو يف هفرعا

  ae ugبلطلا  I Li CHEلور  Senkeاذه ناك  zBناتفرع انيق

  Ir Essهل لاقف لاق سانلا اني  al un xنا بلاط

 ل ال = هللأو عا ال هللاو  se eeنبح معاص هللا لور ونا ةكددعب

 ى موهلا كآذ نم هاصقلا تقشا

  Syةانولا لمي .معلص هللا لوسر

 نبا لاق  re leنع ةورع نع يرهزلا نع ةينع نب بوقعي  Säleلاق

 عيحطضات ديحسملا نم لسد ني> موهلا لآذ يف معلص هللا لوسر يلا عجر تلاق

 لوسر رظفف تلاق رضعا كاوس هدي يو ركب يا لأ نم لجر يع لخدق يرجح يف

 بحت هللا لوسري تلقف تلاق هديري هنا تفرع ارظن هدي يف هيلا معلص هللا
Jus> Su ءس 

ID axial > x) AARAHI ns تلات در لاق Hull اذه Fuel ن 

 د

 تدجروو هعضو مث 0 كاومسب 8 هةيار ام ا & 2: at al هتيطعا

 va دق 50; اذان هجهجو 3,55 تثيهذف يرجح يف 2 معلص هللا لوسر

 Kr يذلاو ترقخات Sys تلقف تلاق ةذجلا نم يلعألا All لد لوقي وهو

 دام نب gas ينثددو قاستا نبا لاق + معلص هللا لوسر ضبقو تلاق فحلاب

a) all etهيدا نع  Alanهللا لوسر تام لوقت ةشياع تعمس لاق  
02„ 

 en Bla>y يهغس ف ادا هببق nei مل يلوذ يفد 0 يردك or معلص

Öمعلص هللا لوسر  wasمث ير ين وهو  le, zul, osمدتلا 23, ةداسو  
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 So عمن رح JE معلص هللا لوسر نا دمك نب مساقلا نع ثراخلا

aeهتاثو دنع رع اهلاق ةلاقم الولف نوؤسملاو كاذ هللا يي ب وا  

 Sie ناقل a ركاب البلا EN ده مطلظياوللا ,dpa أ Spell كش مل

Baنا  : a Au:وه نم . فاختسا  Peمهكرت دقف مه يف  

 ىراكو ادحا Ars مل معلص هللا لوسر نا سافلا فرعف قع ربخ وه نم

 رطل دبع 88 وبلا يدك ةاطلا نا ذاع كوكي ولا ةكنا اهتم ربع رع

 يلا مسار اًهصاع معلص هللا لوسر جرخ RB موي ناك الل لاق ةكولم ينا

 Sr سانلا 35 معذص هللا لوسر جرخ اذَذ ساثلاب ي ;Yu ركدرب وداو خصلا

 ءالصم نع صكنف معلص هللا لوسرل الا كلذ اوعتصي مل سانلا نا ركب وبا

 يلا معلص هللا لوسر سلجو سانلاب لص لاقو هرهظ يف معلص هللا لوسر عفدف

 سافلا لع ليقا ةالصلا نم غرف اذ ركي يأ نيب نع ادعات يلصف هينج

 ترعس سانلا اهيا لوقي دجسملا باب نم هتوص جرخ يح هتوص اعفار مهلكف

 مل نا Er de gez أم ,all ناو NER] Jalll عطقك ى رذقلا Aust وراقلا

Je)معلص هللا لوسر غرف اذف لاق نارقلا مرح ام الا مرحا ملو نارقلا رح امال  

 en هللا a ig; et دق كارا يأ هللا 5 ايركب وبا هل لاق همالك نم

xموهلاو كي  Nتنب  Last! in leمعلص هللا لوسر لخد مث لاق معن لاف  

 Baus هلها يلا ركب وبا جرو

dep wlan! ARهللا يضر  Lois 

a all DAS ىن RR = Sl er rs er all Das wo يرطب | لاق le نيا لا 

 هللا لوسر Air نم سانلا ذك ةضر بلاط يأ نب 9 Samya جرخ لاق سامع
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 دبع ينثدح باهش  MIدبع نب ركب يا نب  wolماشه نب ثراحلا نب

 سبا  a aeزعتسا ال لاق هسا نب ةيملاكلا »روب

 لاقت نيؤسملا قم رغت يف هدنع اناو معلص هللا لوسرب  alasلاقف ةالصلا يلا لالب

  Mar Ss heلاق سافلاب  anتحد اهيا ركب وبا ناكو سانلا يف مع اذاف

 ناكو هّدوص معلص هللا لوسر عمس ربك اف ماقف لاق سانلاب لصف رع اي مق

 ركب وبا نيان مهلص هللا لوسر لاقف لاق ارهجي الجر يع  LEنوهسملاو كاذ هللا

 لاق نوؤسملاو كاذ هللا ياه  Esركب ينا يلا  Adنأ دعي  hoةالصلا ككت رع

 يف تعنص اذام كحبو رع يل لاق ةعمز نب هللا ديع لاك لاف *سانلاب يلصق

SE: كرما معلص هللا لوسر نا الا يترما نيح تننظ اسم هللاو ةعمز ىباي 

 الولو  SEام  Saleقرما اص هللاو تلق لاق سانلاب , dpaلذي معلض هللا

 « سانلاب ةالنعلاب رضح يما قحا U ىبح ينل

 معلص هيبذ هيف هللا ضيق يذلا مويلا

 SM موي ناك ال هذا للام نب سنا ينثدح يرهزلا لاقو قاحنا نبا لاف

 قرف حبصلا نولصي مهو سانلا يلا جرخ معلص هلوسر هيف هللا ضبق يذلا

 نولسملا داكذ ةشياع باب JE ماقف معلص هللا لوسر zul باهلا متفورتسلا

eeعلطول  a ee 

 Eee EN معلا هللا a a طا 5

 هدرا سابا ع نم يف ملا معلص هللا لوسر تيار امو مهتالص يف

 عجرف هعجو نم قرفا دق معلص هللا لوسر نا نوري eds سافلا قرصناو عجر
 د

 ?er موههاريأ ur نود < (Sl=) en لاق ع حاسلاب هلها يلا (Br وبأ
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  loي هب اوعنص امن مهل ةبوقع

 ( داو دس .. ..

> er 

.o. وان ل د > 3- . 

 ديز ني ةماسا هعبآ  JEتطيغ معلص هللا لوسر لقت امل , busيلا يعم سافلا
- . 02 5 

 -- وأن 503 و

 فرعا يلع اهعضي مث ءامسلا يلا  allياهش ىنبا لاقو قاد#١ يبا لاق * يل وعدي

we 5 u هند هدام - 

 اذف تلاق ديك يح ايبن ضيقي مل هللا نا لوقي هعمسأ ام اربثك معلص هللا
2 239 

 نا افل لوقي ىراك يذلا هنا تفرعو انراتخب ال هللاو اذإ تلقف تلاق ةنجلا نم
-ü-) 0.03 3 

 ىربض يح ضيقي مل اهبن

 سانلاب ركب ىأ ةالص

 يثدحو يرهزلا لاق  Eyeلوسرب زعتسا ام تلاق ةشياع نا رع نب هلأ ديع نب
 هام قا 2 و

 ابا نا هللا لوسري تلقف تلا سانلاب لصِيْلَف ركب ابا اورم لاق معلص هللا
 سدو 3 و 5و

 لصيلف هورم لاق نارقلا ارق اذا ءاكبلا ربثك توصلا فيعض فيقر لجر ركب

w دو -5د ده ود هد و و ب 5 

 ; urlتدعو تلاقى  de? Neبحاوص ىكنا لاقف  luسانلاب لصيلف ةورهق

  EIو لو

 نأ بحا تفك نا الا كلذ لوقا ام هللاوو تلاق  Snتفرعو ركب 3( نع كاذ

w 3... يو = = 

 الجر نوجمع 3 سافلا قل  tbعماقم  Ga 19,1نوماشتيس سافلا  Re} Asلك

 نبا ,Ib قادتنا نبا لاق بركب يلا نع كلذ نرصد نأ بحا تفكف ناك ثدح
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  öl. 3هوبا ىراك ناو ةرامالل قيلخ هذاو هلبق نم هيبا  WEمذ لاق اهل

-- DEZ و - 

AR>H معلص هللأ لوسرب زعتساو مهزاهج g سافلا RAR erlo هللا Jam) 353 

 - يي 5 0(-

 جرخو ةماسا جرخخ  aبرضق خسرف لع ةنيدملا نم فرجلا اولزذ ىح هعم
 و ت3 ءه „.

  she &3ماقتو  alلوسر لقذو سافلا ( auماقاث معلص ( rlاورظنيل سافلاو

  Alleضاق  aan, Riمعلص 4+4

 ياصئالاب معلص هللا لوسر ةئهصو

  2-2و ع

- = 0. 

  3 2و نع 73]

َ -u- 5 و نو 

 يح هعجو هب 5
 و 2 وم د

N ناش 

 دك

 ىم اسد هدا عّتجاو هللا دمع لاق  EI _.) zsluu3ءاسد م ءأسدو ةذوو<و

=>. 2- u. 

  (mas Cds lu) „gie mlلاقو هودلب نا دعم اوعيجات هع سابعلا هدنعو

  2تدي 2

 هردلق لاق هندلال سايعلا  USمعلص هللا لوسر قانا  JEاولاق يف اذه عنص نم
-£ »- 

 وحن ماشاو ضرالا هذه ودع نم نيج ءاسن هي يا ءاود اذه لاق كع هللا لوسري

 لاقف كلذ متلعف ملو لاق ةشيحلا ضرا  asنوكت نا هللا لوسري انيشخ سايعلا
-G> - نه جه يد 3 

 فيي ال هي ينذذقهل لجو زع هللا ناك ام ادا كلذ نا لاقف بنجلا تاذ كي
 سس 9 vu» ww 9 اه 5

 هللا (dam) rm غمجاصنت اهناو Kiga تدل دقلف ىِع الا دل الا ددا تيملا 3
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er Kellنم برق &- يلع اوقيره لاقف هعجو هب كتنشاو معلص هللا لوسر مث  

 Beil بضخ يف aL5ssh تلاق مهيلا تهعان سانلا يلا جرخأ يح يدش رأيا

 Steel ىبا لاق 0 مسح لوقي ففط يح ءاملا هيلع نكس مث رع تذب

 ie Aut, Wels ردع معلص هللا لوسرا:نازيشي نب nal .يتذح يرهولا لاقو

te eeدعت لع كارو لكك اف هوا  Pe an 

 ايتدلا نب هللا هريخ هللا allge نم اًديع نا لاق مث مهيلع ةالصلا رثكان مهل

 مسفن نأ فرعو ركب وبا اهمهقف لاق هللا دنع ام ماقخان هدنع ام yo ةرخالاو

aلب لاقو يكجق  REكيدفت  sl,ركب اباه لتس نر 2 لاقف اذءانباو  

 نان ركب يفا تهب الا اهودسف !Azul يب ةظفاللا باويالا هذه اورظنا لاق مث

 الا يوريو ماشه نبا لاق * دنم اني يدنع ةبصلا يف لصف ناك Mal معا ال

 Jal uns „ge all Age قب !(gr هع قدح Saal u زكي يايا

 وا يناف اذه همالك يف ذيموي لاق معلص هللا لوسر نا يّلعملا نب ديعس ينا

Be Aufركب ايا تذخال ةليلخ دابعلا نم  Ksىلآو  alt At, u3  
 يةدنع اننوب هللا عمج يح

3308 

 AM ثعب ب ذاقناي د معلص كرما

 لا نب ةورع نعربدزلا ws ee قالبلا#

erاهصاع  Auf,دع سلجح يد  Br5 3 اولاق سانلا ن 9 6 دقو  En 

-u5 2 

BE 0اًثدح  ge > JSماصتالاو  Aals 0 all uهأ وه اه  
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 ur 95 نب هللا Os pn ينزعلا فيط ني ليفت al ]باع dr اة ستحل

eeيوأ نب بعل نب يدع نب حارتر نب  anةبيبح  Crبرد نب نايغس يا  

 بعك ىب ةرم نب بالك نب يصق نب فأنم ديع نب سمت دبع نب ةيما نبأ

 نب موزخم نب رع ىب هللا دبع نب ةربغملا نب Eat يأ تفي A er يول ىبا

 نب سمت دمع نب سيق نب ةعمز تفب ةدوسو يول نب بعك نب ةرم نب ةظقي

 En رماع نب لسد نب كلام نب رصن نب دو دمع

ze Be) Shall,رب بادر نب شد تنب بفيز  up uةرم ىب ةريص  

 نزح نب ثراحلا تنب ةنوهمو Kaya نب حسا نب نادود نب منغ ann نبا

ern wiىب ةعصعص ىب رماع نب لاله ىب هللا دبع نب ةبيور نب مزه  

 نالهع نب سيق نب ةغفصخ ب ةمركع نيروصغم نب نزاوه نب ركب نب ةبواعم

 لاله نب فانتم دبع نب ورع نب هللا دبع نب ثراحلا نب ةمبرخ تفب بنيرنو

 ةيعازخلا مارض يا نب ثراحلا تنب ةيريوجو ةدواعم نب ةعصعص ىب رماع نبا

 ربغ نمو * ةيبالكلا ديزي تنب ةرعو ةيدنكا ناهنلا تنب ءكامساو ةيقلطصملا مث
 سا {

 قريضنلا يي قم بطخا نب يح تنب ةيقص تايبرعلا

 ةشياع لؤنم يف معلص هللا لوسر ضيرغ

 ديبع نع يرهزلا Aue نب دمدغ ىع ةيتع نب بوقعي يثدح قاكتا نبا لاق

 هللا لوسر جرتخ تلاق معلص يلا جوز ةشياسع نع ةيتع نب هللا ديع نب هللا

 اًيصاع zul لجرو سايعلا نب Mail اهدحا هلقا نم ala ىبب يشع معلص
 Dee اه د

La" al,لد < 1.03  [INدبع تيدحلا اذه توك هللا ديمع لاق  

 re لاق ال ثلق لاق رخالا لجرلا نم يردت له لاقق سايعلا ىب هللا
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 ةنموم ةارماو يلاعتو كراجت هللا لزنان هلوسرلو au هيلع امو ربعبلا تلاقف اهربعب

 شح تنب بني معلص ينلل اهسفن تبهر يتلا لاقيو ينلل اهسفن تيهو نا
 صيعم نب درع نب Ss ينيب ىم بهو ىب رداج تذب ةيزغ كيوش مأ لاقبو

 هللا ,Jam هجر يول نب ةماس ينب م ةارما يف لب لاقيو يول نب رماع نبا

 هللا ديع نب ثراسحلا نب ةصزخ Ohr ٍبَنِيز معلص هللا لوسر جوزتو * معلص
 EL ES تناكوا ةكضتص ale RE ةنيع اني ورعب لبا

Leise)لوسر اهقدصاو يلالهلا ورع نب ةصوبق اهايا دجوز مهيلع اهتقرو مهايا  

 اد نإ بلطلا Sl نم ةجيبع Acad تقاكر مهردا ةياجورا معلظاذالا

 0 املا la lu مهسل نقع Kos لايق تذاكر فاقت

 as ناتنث نهنم als تاف ةرشع يدحا معلص هللا لوسر نهب يب ياللا

 اذه لوا يف نفدانركذ دق عست نع en Ay Od بنيرتو ya تنب

 اهب تجوف اهجوزت ةيدنكلا ناهنلا تنب هامسا اهب لخدي مل ناتنثو + ثيدحلا

las kesslal,ديرو ثني حر اهلها  A0 هع ديد تنال  | 

Uكغ تدق  Zw,هللا  nlنيت العتسا  Syn,ملص هللا  SEلا  

 لوسر نم تذاعتسا N نا لاقيو اهلها يلا اهدرف دللا خياع عينم معلص هللا

 اا هللا وسر la en تي ءامسأل PH ةيدنك معلص هللا

 ياهلها يلا معلص هللا لوسر اهدرف ZU الو يود موق انا تلاقف اهاعد

 يصق نب يزعلا دبع نب دسا نب Mus ثني ةدجدخ En نهم تاهشرقلا

er!بالك  er 5,0 erركب يا تذيب ةشباعو يول يرد بعدك  unيب ةفاخ يبا  

 بلاغ نب يوا نب بعك ىب ةرم نب مميت نب دعس نب بعك نب ورع نب رما#



 ايما

 u عاج يلا لبالا يلا رظن ;url ناك او hi ءادغي Fon 3 ur er ثراحلا

uنع  

erhلاقف  Mm lsاذهو ىئنبا 8  MANلوسر لاةق  slنوبات 558  

 ال نأ ag Stel لاقف اذكو IT بعش 3 تيقعلاب Er ناذللا ناربعجلا

 ساو ثراحلا لسان هللا الا كلذ JE عّلطا ام هللاوق هللا لوسر كذاو all الا غلا

u a) Gl! Araعقدف امد عاج ىنوربعجلا يلا لسرأو ةموق نم  Ay)يذلا يلا  

 ."a دو و
 هللا (dam ا-عهمطتخذو اهمالسأ ننوهحو ,Par U © ةدربوج تمد هيلا ثعفدو معلص

 هللا لوسر لبق تناكو مهرد ةياعبرأ اهقدصاو اشايا a3 اهيبا يلا معلص

 لوسر اهارتشا لاقيو ماشه ىبا لاق * هللا دبع هل لاقي اهل مع نبا دنع معلص
55 4 0-3 

 هدد

 هسفنل اهافطصاترييخ نم اهابس بطخا نب يمد تنب ةيفص معلص هللا و

rnمعلص هللا لوسر  FARمكث اهيف ام  EN Aue?تذاكو و  aus 

 Gb u معلص هللا لوسر وزو at Nur“ عيبرلا نب ةذانك دنع

 رضاع نب لاله نب هللا هبع نب ةبيور نب مزه نب ربك نب نؤح نب ثراخحلا

 (Ja نع نسايعلا اهقدصاو ALL كنعاني last انهايا ,any ةعصعص نبا

 يلا نب يزعلا دبع نب مهر يبا دنع هليق تناكو مهرد [Klug معلض هللا

 نينا اهنا ER ولا نب اوضاع ني لسحب Te رص اسد ايي فلل |
 0 ء-- ه 2(ف م

 دع يبو اهيلا تهتذا معلص يذلا ةبطخ ىرا Tin معلص ينلل اهسفف تبهو



iop 

ARE ةكام ب رصف نب هيعا ل سيق حبق eich 

  ee henاء اهلين ةيدسألا

 ديز دنع هلبق تناكو مهرد ةياهيرا مع هللا لوسر اهقدصاو شد ىب دجا وبا

Sa يضق اهف يلاعتو كراجت هللا لزنا اهيفف معلص هللا لوسر يلوم ةثراح ىبا 

 اهذم  byدل نق ةيفاايوا ثني هجم ما مسلس ادا قوسو 2 * اهكافحيز

  Kanzelاهايا مد كنف اهمساو  Adينا نب  mهللا لوسر اهقدصاو اهنبأ

se > - 9%-ع تلا 5-0«  

 !en un Fe a دنع alu تناكو ,ka, ii احدقو قيل كودتندح انشا رذ معذص

Ayدطللا  ach,2( تدلودزوللا حعف  Edeارك 63335 ةقيتزو بتمر 785  

 اهقدضاو باطخلا ني رع اهويا اهايا any :باطخلا ني رع Ci ةصقح معلص هللا

 * ll ةفاذ> نب سينخ دنع ءليق تذاكو مهرد ةياعبرا معلص هللا لوسر

 هجوز برح نب ناهفس يا تن ةلمر اهمسأو ةييبد 54 معلص هللا لوسر جوزتو

ae at daاروح ادا صرعلا  BE ee 

 تذاكو معلص هللا لوسر Je اهبطخ ناك يذلا وهو مانيد ةياعبرا معلص هللا

aus alusشخ ىب هللا يدع  uلوسر 2 :  allتذيب يي معلص  

 u وع نم فلطسملا ينبب اياهس يف تناك ةيعازخلا مارض ينا نب ثراحلا

 ee لعد اهدنا ئراصنالا لامتلا ب سيق نب تياثث مهنتلا ب

allمعلص  ANنم رجب يف كلا له اهل لاقف اهتباتك 8  NEوض امو  

 تيدا اذهبي انقدح اهجوؤقف معن تلاقف كجوزتاو Sul Lie er لاق

 ةورع نع ريدزلا نب رفعج نب دمك نع (Öle نب دمع نع هللا ديع نب دايز
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 نينموملا wlgal معاص هللا لوسر جاوزأ رك
 ماو باطخلا نب رو تنب ةصفحو ركب يا تنب ةشياع اًعست ىكو ماشه ىبا لاك
 Eu ةريغللا نب انهما يا Ace Eh er برح ىنب نايفس يا تنب ةبيبح

 نزح > نب ثراحلا تب ةنوهمو بادر نب شخح تذيب و سيق ىب ةعمز تغب

00000 N dr HIER BR 

anf,ناكو . * معلا .لشا نم  er Zarلوسر <  allةرشع كنالث مءلص  

ou.مَ  

Auf er a اهويا اها a عوزت ar = 8, alas تفي iss 

.u- = و 

allتناكو ميهاربأ الأ مهلك هلو معلص  a) ur alısغلاه  Su erيب ددأ  

 = ® ه-#4

alنب ور ىب  Karدنه هلا تدلوؤ مادلا دبع ينب فيلح  unغلاه يا  

..U- 

 all ىدعا ني Als un 7 دنع ةلاه يبا لبق ,Sb ةلاه li بنيرام

 Säle معلص هللا لوسر 20( *;, Su هللا دبع هل تدلوذ موزخ ىب رع ل

 Sir يفو ةنيدملاب اهب ينبو ننس عيس ةنبا فو ةكم فيدصلا ركب يا تنب

 اهوبا اهايا ءجور اهربغ اركب علت all اقوم حموقي عل zäs sl ale جلت

 معلص هللا لوسر جوؤتو * مهرد ةياهبرا معلص هللا لوسر اهقدصاو ركب وبا

 نيام ووصف اورو هع ب ل هيض ل ستر حا الا

 I ee er طيس هاا TERN لسح

 الص دلل دوق اهفخضاو . لسح قيزكلات خور بدو ديني يول هذا دبع

 نا ركذي ثيدحلا اذه Al Sei نبا ماشه ىبا لاق * مهرد ةياهبرا
„a E us 8 

 بطاح ابار اطيلش  als 56, SEN NER 2 REN al u LEEدنع
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 يدتبا حبصا IL هلها يلا عجر مث مهل رفغتسان all فوج نم دقرغلا عيقب

 ىنب ME نع رع ىب هللا دبع ينثدحو قاحما نبا لاف * كلذ ةموي je هةعجوب

aةبهيوم يفا نع صاعلا ني ورع نب هللا ديع نع صاعلا يفا نب مكمحلا يلوم  

 اباي لاقف ليللا فوج نم معلص هللا لوسر ينثعب لاق معلص هللا لوسر يلوم

 معم تقلطنان يحكم فلطنان عيقولا اذه لهال رفغتسا نا ترص =

 متعجضا ام ملآ يهيل رباقلا لهاي مكيلع مالسلا لاق مهرهظا ىبب فقو اف

 اهلوأ اهرخا عبتي قظملا ليلا عطقك er تبقا هيف سانلا حبصا ام هيف
 - 3.02 = -B و

 az ججتافم ثهتوأ دق ينا ةبهيوم اباي لاقف يع لجقا مث يلوالا نم رش ةرخالا

 تلقف لاق ,Kl يبر اقل نيبو كلذ نيب تريخ ةنجلا مث !هيف ,Al اهندلا
u َه 

Suيماو تنا  SEاهندلا نيازخ حتافص  lit,هللاو ال لاق ةنجلا مذ اههف  

 فرصنا مث عيقبلا لهال رفغتسا مث ,ill ير ءاقل ترقخا دقل ةيبهيوم اباي

 ينثدحو قادتا ىبا لاق ه+ هيف هللا هضم يذلا a معلص هللا لوسرب ادي

 ني هللا دنع لب دال كينج ىع يراهزلا Be نب At نعأ Anke نيا بوقعي

Rasتلاق معلص يذلا جوز ةشياع نع دوعسم ىب  an,نم معلص هللا لوسر  
a 222و *» هد ىه  

 هللاو افا لب لاقف (all او it Lily هسار يف اعاذص دجا اذار Gans عيقجلا
 دع

 كتذغكو ك كيلع :RE Are تم ا كري امو لاق مث Sb هاسار او ةتوباع اي

14» 

Aalكيلع  ae Beتلق  all,دق ول 5 ناكل  AR Si lesتعجر  

 - هن نت

 ,a ‘U معلص هللا لوس 7 مسيتق تلات كفادسن ضعبمي Aus ترا يمد يلا

32 

 sl اعدف و ثوب يف 3 وشو هب زعتسا يح sel_n5 دع رودب وهو مقدو

 هةيم 3

 lie ١  3ضر  556 Sa gعا ©
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 لوسر مهل لاقف اولدطو اوبوتسان ةليجع نم ةيآ سيق نم رغذ معلص هللا لوسر

BT اهلاؤاو اهنانلا نب متيوشف.حاقللا يلا: متجر ول معلص هللا/ 

lands هوضتف „Lug ol AU ذوو قار JE Tide مهتولي توطتأو ha 

 لو ثعيف حاقللا اوقاتسار هينمع يف كوشلا  allمهراثا ىف معلص : ( unرباج

 مهيديا عطقف 5-33 يذ ةوؤسغ نم هع معلص هللا لوسر مهي قاف مهقحاف

  ee) 2ا ع %

u يدملا ورع وبا لا نيترم اهازغ نهلا, يلا هضر بلاطا يا نب يلع ةرؤغو 

Sir هيلولا a er يلح مهل AN انو 

 هابل اهو وحلا  RNرك. دقوا بلاط ولا لب لعرب  Shellبلاش كعب.

 نوكت نا ٍيقينيف ايارسلاو ثوعبلا ةدع يف درت ذي ملر هثيدح يف ديلولا ىبا

N, ةعست هلوق يف ةدعلا 

 ثوعيلا خافي نيطسلف ضرا يلا حز نب ةماسأ عي

 ءرماو ماشلا يلا ةّدرا> نب ديز نب ما معلص هللا لوسر ثعبو فادعا نيا لاق

5-00 ze ىبرطسلف ضرا نم مورادلاو Aka مود“ لهخلا u a 

 هقعد ثعيرخا وهو ماشه ىبا لاق نولوالا نورجاهملا ةماسا عم , Jamهللا  erloهو

  Haiمعلص هللا لوسر يوكش

 قاحما ىبا لاق  Usكاذ دع و  solيذلا دوكّشب معلص هللا لوس

 ين وا رفص نم نبقب لاهل ين هتماركو هتهحر نم هي دارا ام يلا هيف هللا هضبق
5 8 > 

 يلا جرخ ها يلردكذ اهف لذ je هو (ga ام لوأ ناكف لوالا عمدر وهش لوا
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 ميلا معلص هللا لوسر بتكف !فمادرأ تعطق دق كناو مدرلا ةلصب رمات كفا
 همه 3

 ىلمَحلا نمبو مهنمب he نأ

 uf =“ ملو رز er قلع ادرس

 ةقلع لاس درق يذ موي FAN زج نب صاقو EU مزجم نب KM ثعبو

BEموقلا ماثا ين هقعبي نا معلص هللا لوسر  Saدبع رك ذف مهيف هراث  

 er نابوت نب EN نب رع نع ةقلع نب ورع نب دمدغ نع دموع ىنب زيزعلا

 ,Lil ديعس وبأ لاق ja نب ةقلع معلص هللا لوسر ثعب لاق يردخلا ديعس ينا

 (ei ىذا .تقيرطلا فغير نانو اهتاؤغ سار ,LE اذا يتح مهيف

 معلص هالا لوسر باككا نم ناكو يميسلا ةفاذح ىب هللا دبع مهيلع لهعتساو

A a,عبي اك  Eyلاعب ملك ازا دقوا  ilلأ سيلا  

 معن اولاق هوقلعف الا هيشب مكرمأ انا افا لاق يلب اولاق ةءاطلاو gli مكيلق

 ضعب ماقف لاف مانلا هذه يف als الا ,Gelb ٍقحب مكيلع موعأ نان ناك

 كفا ثنك اناث اوسلجا مهل لاقف اهيف نوهثار مهنا ىظ يد za موقلا

 معلص هللا لوسر لاقف هيلع انمدق نا دعب معلص هللا لوسرل كلذ ركذف مكعم

 رزجم نب ةقلع نأ ةدفط نب دمح ركذو هوعيطت الف ةيصع< مهنم مكرما نم

 اذنك ,ei ملو هباككاو وه عجر

oT Kayaلتقل ودا اب  nase!راسل ارد 80  

 دبع سب نامتع نع ةدفط نب دمع ىع هثدح uns معلا لصا ضعب يثدح

anf!هل لاقي اذيع ةبلعث ينيو ببراد# ةوزغ يف مدعلص هللا لوسر باصا لات  
 &- هب - 9 .-
 Ei هامجلا ya يرت تفاك هل حاقل يف معلص هللا لوسر هلعجل ماسي
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 اوعوجا لاقف هلها يلا معلص هللا لوسر عجرو راسا اونسحا يفنحلا لاثأ نب ةماع

 اي ةيلع lady.) ih , رماو هيلا هب اومعبات ماعط es 6 ام

 ةمامن اي لسا لوقيف معلص هللا لوسر هيتايو اعقوم ةماغ نم عقي ال لعل حاريو

 تيخام لسن ءادغلا 5 تنك ناو مد اذ Nas لتقت نأ دمحت اي اهي لوقوف

 هوقلطا LS ةماغ اوقلطا 9 معلص يلا لاق مث كج حا اكسر تك

 JE معلص ينلا عيابف بلبقا مث هروهط نسحان رهطتف عيقبلا يا يد جرح

 اليلق الا هنم لتي ملف ماعطلا نم هب هنوتاي اوذاك امب هوفاج يسما اف مالسالا

 لوسر SIE نم نوطسملا بجعف اربسي الأ اهيالح نم بصي مق ةدقللابو

 رقاك انعم يف راهنلا لوا لكأ لجر نما نوججتت مم لكذ غلب ني> معلص هللا

 يف لكاي Jul ناو كما عصب طم a انعم ين ماهنلا ui„ لكأو

 en ناقل مك عع ars هنا ينغلبف ماشه ىبا لاق * ىحاو اعم

 اهف انيلع تارثجا دقل اولاقف شيرق hub يلي ةكم لعد نم 0000

uمكماعطل ةماهلا يلا نوجاتس“ مكنان هوعد مهن لياق لاق ذقنع اوبرضيل  

 Ai لاقف هول

a a 2. . 
 مرحلا رهشالا يف ناهفس ينا مغرب انلعم ةكم يل يذلا انمو

Alan,ناك تكلا ملشأا نيح معلص هللا لوسرلالا# ءتاأ  ah Las,هوجرلا  

 جر مث IS لكم دالبلاو all dd لا هوحؤلا ss تصادر ل

 نيد نيدلا رهخ تعبتا ينكر ال لاقف مات اي توبص اولاق ةكم مدق اذف اًرمعم

 معلص هللا لوسر اهيف نذاي يح ةماهلا نم An مكيلا لصت ال هللاو الو دمحم
5 

 معلص هللا لوسر يلا اوينكف اديش ةكم يلا اولمحب نا. مهعنف ةماهلا يلا جرخ مث

126 



aay 

latلاقف تباث ىرب .نادسدح  

3-0 > 

 !Ber يب ندد ةوطخو

aيبس ايلا  
 ,al لخادملا ميرك

 -60 - مرد يد

 جرح مف ودهلا دعب

 ,til وفبو بلياو هب
 <u- 3«. ب م

Ju zs 0s- 

SD Re يف تزهف 

 ه3 <

 ءامدلإا = نم اهجرصف

5 

 نم كذ عمسف ناورم ةذبا نم يل دحا الا لذ هغلب نبح معلص هللا لوسر لاقف
 - ني 0

 مث اهلققف اهتوب يف اهيلع يرس
 = - - - و

 :لوسره اهناش نم يت ىلع له لاقف ربع اي هلوسرو هللا ترصذ لاقف اهتلتق دق
„uو ]75  

„u. 

 يف مهجوم

 هرم ةنبا تلق اذا ةوطخ ىو 5 لاق معلص هللأ Sy, Dis or يدع

erst مهوأاج (hs داع دس نود ثيموي اهلو ناورم Kuh, 

 ينوديكف نا

renام 3 مولا كا ذذ ير ال مث  yeىراكو ةمطخ يو يلد يف د  

 ان هس ف

 unser ab يب ئم du نم A = ناكو مسا نقم م مهوق هم السأو يدك سب

 مويا du, Zul er ةهمؤخو سوا er هللا دجتو يراقلا ,ts يذلا وفو يدع

 = ندم Ss و و

ne) 

un Eule xيننحلا لاثأ  ara, 
Us 35و  

z [9 Su- U. 

 <N ätui يف ى 0 الجر تخؤذداف معلص هللا لوسرأ لوح كتجرخ لاق 35 ةريرش

- 360 

 اذه (ist a” a ACH معلص al لوسر As اوذا قد 48 نم نورعشب



ago 
 سن دس اس

un 5يب نم = فوع  Edsذ مجحأ دو ناكو  Ni 3 > a5معلص هللا  

ne 1 Lil كأم 

 , Loans} een aleاعد

0 he 33- 

Uns Sa لايجلا دهي 

31 .. 0 

u) 

 اعيت ER Lu وأ

su. 0 = 

 Gr نع 2+ 303 5-8

 Si ينواو !دو_هنع رسبا
 « ءانء

 ىف 43-3 ذالوأ ن

 59 - 2 ه

DEE 

so - سب 0 

S-ندد -  

 كلذ ين ةيريؤزملا ةمامأ تلاقف هلتقف نيءاكيلا دحا وهو فوع ىبا
u سا اع را 

 se ls نعم 1 Sa يذلا ورجل ا عوطلاو هللا نيذ بذكت

% ul ربك ea SEEN N Et كامدح 
 — ان

 ناورم تفي ءاوصع لتقل يدع
0-5 

 نب ربع ةوزغ
0 

 اق Os) er بما ىد نم يو ناورم تنو 2 ىوطخلا يدع ?ur ةوؤغو

 تناكو لاق auf عفط سلا لف
Us» .. 9 

 er ثراحلا نب هللا دبع ركذذ تقفاذ كفع وبا لتق
= ..u- 

‚ist, مالمسالا 9 las N) or NM "هذ لاقي ةمطخ يد نم لجر تحدت 

„Us 

 جرزؤخلا يكب تسايو ثوعو

 god لو دارس 3 الو

 u3- تاس

  ser 43يجحضنملا قرم

 = := نو -

wm PERيجع رولا لما  

7 ur. 

 تساي “  Sieتيمنلاو

= u 8 

3.3 

er 1. دعي en 

u 

 رد يخت 2م لا الا



Hans 
 و © 5 ءيم 393 ود نس

 يف يوعأ ليدلا يب نم خش يلع لخد 0 انا اذيمذ افهك لخدان ليج يلا تبوا

 00 3 = ندد

Enkeتلقذ ركب ينب نم لاق تذا نوف ركب يب نم تلقف لجرلا نم لاقف هل  

Bo. ou =._.0- 

 32 و نو 25-3

Is dur CA)الو امدح تمد  ga olانيمسالا  

-u-ند ن2  

 ع 3 [هتوس CAS FRE تذخا ماذ اذا يح Fat معتس يسفن يف تلقف

.2 2 = 5 

 توج يد ءاجلا تير مث مظعلا تذل يتح هيلع تلمادع" مث ةحدصصلا

a” شير-3 ند م نالجر اذا عيقذلا Su 131 > a Eu مث ج جو ji 

„ls Az, SB; ةنيدملا يلا GR Wie شيرق تذاك 0 

 ندم 4 -

ya WA tätاهددا  en jeläuil; sl ehتمدقو اطاير دق , 

 & ةذيدملا &(

„U. 3% 

um يلا 35, اد er ديز Ayym 

  er N) ENيلا ةث دراح  reنب هللا دمع كذ ركذ ن <  erنع ندسسح

 | هللا لومنر نا مسهيلع هللا ناوضر نك قلي لا  goneكعب
 0 0و

 (aa 2, 2 بلاط يبا نب + يلع يلوم End هعمو نودم وحن ةدراح نب 98(

- 
Sn g 

 قرغف اوعيبق سانلا ى عاين Lands لحاوسلا يو انهم لها „< اكس باصاق

wahrقرف هللا لوسرب ليقف مسهل ام لاقف نوكيي مهو معلص هللا لوسر جرخخ  

 تاهمألا دارا ماشه نيا لاق auge الا مهوعيبت ال معلص هللا لوسر لاقف مهتيب

 © دالوالاو

SE N DE elle ورا 
 .. ©. نمد

 يب دحا دفع يأ el ددا وهو ريع نب ملاس ةوؤغو قادتنا نبا لاق



aa 

Enو هلو  

 ‘ ناهقس اوا Miss | 7.1, كم يلا هباععاو يدع er بويهد ,has Ar معلا لها

 ل 2[ 7 2 نب 1 و رع و اسود ةكم 1.05 يد اجرفغ يراصتالا Se ken une„ تعدو برد ىربأ

rg ina henاناول ررهل امج لاقف اليل كم الخد مث سجلي هاج نما  
u6 بهن -  : vs...نع  - 

u u.5  - 

 ناهفس ابا ديرذ انجرخ مث انيلصو تيبلاي انفطخ ءرع لاقف all ءاش نا الك لاقف
 و 3 007

 هللاو ةيما نب ورع لاقف ينفرعف ةكم لهأ ىم لجر يلا رظن ذا ةكع يشهل انا هللاوف
 -U- e 3 هد

u.»5 و ع  u..ع ب  

 ليجلا 3 افهك Ass اذعجرف ائم اوسدي لججلا اذولع اذا يح انيلط يب اوجرحو

 .. ين ص هب

 شيرق نم لجر ادغ انحجصا LI lisa اهاذهضرف ةراج انذدا دقو ءيف انقبف
© 

 Lat انب حاص ,il نا تلقف NG ندكو انيشغف اهيلع ي N دل اسرف دوقي

 PR EB. zo all nn lau يال ee نو wen Re لاق انلتقف

 re سافلا ,ala يناكم لخداف zo ةكم لها عمسا ine حاصو ةيرض

 لوب هقاكمت تاج توما ميلخو ةهماا نب فانه اكس ريض ازا قيس

 كب Alan هي ee نانا

agانررف ةنيدملا  BEL:ةقوج ار  Aمهدحا لاقف يدع نب  

all,نب ور ةيشم هيشا ةليللاك تيار ام  TER25.92  

 ها وسو انش اجرخو اهلهحات اهيلع ادش ةبشخلا ئذلح U Ib ةؤما.نبا

 ملف مهنع هللا N يف ةيشخلاب يمرف ججاي ليسم طبه اًقرج يا يح

 0 gb هولع am Be نات يح ءاجنلا 0 تلقو لاق هيلع اوردقي
- un 



ar 

re -.. ur .. 

w* للسراو اهب ++ مث \qal; مث als معلص هللا لوسر هءاذذأف ادومس wa, 

 مقعات فوع ىباي اذكه لاق مث كلذ نم اوك وا عباصا عيرا هفلخ  Sbنمسحا

 هسفت ع ‘< هللا حش هيلا هعقدف ءاوللا هيلا عقدي ن ا الالب = 3 فرعأو

 م اند و

  Ausيع لدفجلا ةمود يلا جرد ماشن# ىب' لاق جاوللا فود نسب نوحرلا

Ur ur u. 

ya! فيس يلا ح al ىبا Edgar 31 ةوزن 

  lerيثدحو  sl usنع ههبأ نع تماصلا ىنب ةداجع نب ديلولا نب

 تماصلا ب ةدامع هدج  JEمهيلع رجلا فيس يلا ظيرس معلص هللا لوسر ثعب
5 3 1 * -ü. we 1 

 نم ايارج مهدورنو حارجلا نبا ةديبع وبا  zeنا يلا راص يد هايا مهتوقي لعجج
» - “ u sus we = = 35- 

.U- (Ye s 

 اهعسقف لاق  Lageائنمب  JEةرغ كتصقفف  weسوملا كلذ اهدقف اندجوف لجر

-5 - V- u-? es ف د همم 

LE, اهكدوو اهيل نم اذيصان zei نم ةباذ ال هللا جرخا عوجلا اذدهج اق 

0 > uU» u. 

 اهعضوف اهعالضا نم اعلض انربمأ ذخاو انللتباو اذهس يح ةلهل نيرشع اهيلع
w .- - ها ده 

 it لاق افهم ‘<, gun! a,ls للمخ العم .rl goal رمأ مث هقيرط يلع

- .. “u. ® 
 لاق هيلع  lei wm areامو  Al, auاف لاق  läsosدع ( Jamمعلص هللا

22 65 or za 

 SR اهايا اناا نم لاذ يف انعنص اع هانلاسر اهرجخ هانرجخا

 ا

Carنب نر  Zulلاققل يرمضلا  er latبرد  

 ةاوارسو 3 هللا وسر !EN ” Sl ىبار تكذب مل اهو Li En لاق

26 

 نم هد فثأ ند يتدح 63 معلص AN لوسر دمعي ae ةوما ني 48 تعب



 ودا

 تعمجل love يف ربعي رشع SR, N %8 نم معلص all لوسر يتئاعأت لاف

 و يلها ىلإ

 وللا
 يع re لاق حادر يبا نب كاطع نع عيت ال نم Ware ىبا لاف

 HS نم ةماهلا لاسرا نع باطلا نب رع ىب هللا age لاسي ةرصبلا: لها

 تنك ملعب كلذ ىع هللا ءاش نا كا هللا ديع لاقف لاق ei اذا لجرلا

 ناقعو رعر ركب وبا هدجسم يف معلص هللا لوسر باككا نم طهر ةرشغ رشاع

 ناهلا نب ةفيذحو ليج ىب ذاعمو دوعسم ىباو فوع نب نورلا Aus ضو

 مسخ Lasst نم يتف لهقا ذا: معلص هللا لوسر عم ,Lil يردخلا ديعس وياو

deبا درس  aleلوصرو لاقق!سلج يت  alلصف ئودموملا يا  een JE 

alleهبل اداجعتسا مهتسحاو تول اركذ مهرتكا لاق سيكا  

 معلص هللا لوسر انيلع Jul, GEN RE مت .سايكالا كيلوا die نالت

 قي حق a ةوعانا كيب كل ١ لاصخ سه نيرجاهملا رشعم اي لاقف

 عاجرالار نوعاطلا مهيف رهظ الا اهب اونلعي يح طق موق يب ةشحافلا رهظت مل هذا

 AST لا ,Stall لاهكملا اوصقني ملو ادعم نيذلا مهفالسا يف نكت مل يقلا

 اوعنم:الا مهلاوصأ نم ةاكزلا اوعنمب منو .ناطلسلا مروجو ةّدوملا ,io ردا

Aal] ge ZEHNانه مداهبلا ةرلق  Lay Napaالا: ةلوشر جهعوا اللا ةنهع وضعت  

 = مل امو مهيديا يف ناك ام ar; Sa مهربغ قم 0 مهيلع اطلس

 al مث * مهنيب مهسآب هللا لعج الا دللا لزنا اهف ya هللا باتكي مهنيا

Meنم ةماهب متعا دقو حبصات اهيلا دثعب ةيرسل زهجتي نا فوع نب نجرلا  



age 

  einنب  Elkeنظب يف ةعابر  palieنم

 نأ ديري ةباغلاب هغم نمو هموقب لزن يد مشج يب =  E Berبيرح

 معلص هللا لوسر ناعدق لاق فرشو مشج يف مسا اذ ىراكو معلص هللا وسر

 نم يتم ع ( 5 deاوتاذ قد لجرلا اذه يلا ا  airرج

EA EN, SEN اهيلغ رم ا bla us no 18 مو 

 يح مهيدياب اهفلخ نم لاجرلا اهو يح  däاوغليت لاف مث تداك امو

  igeارش 38 اهوبقتلاو  rel Kl 5 UK Leا اذا

  llرضاحلا  Kalteبورغ عم  gellيحاص ثرصاو ةيحان يف تنمك لاف

Esoky فريق 35 län LSA, il zöle ee ey RS 

 وا موقلا رع رظتنن كذآ انا هللاوف لاق يعم اكو اريكق ركسعلا ةيداث يف

as, Aa use ليللا Und دقو لاق ا عهنم بيت نا 

ee EL Br es عار مهل 

 ذخان سيق نب ةعازر كلذ مهبداص  areىنعيتال هللار لاق مث دقنع ين هلعجل

  ZBادعم ع رك هلق لانعداوش ةئاطا قلو اذه اننيغار  YAانف ذات

ol تعج Ya, JE Las BEUTH بعدي الا all, لاق كيفكت 

 مكنم  ie DEقرع قع  Eee LE JEار وفة نكتب

u; ركسعلا ةيحات يف Sao, لاق al, 5 ريزتدان هيلا ER ملكت ام هللاوق 

 , gan adاركز  A IEناك انه  ag ge ANلكي كد نع كدنع ١1

 مهدنباو مهءاسن نم هبلع اوردق  Layاليا انقتساو لاق. مهلاوما نم مهعم فخ

 يم هذجا هسارب تيجو لاق معلص هللا لوسر يلا اهي Und ةربثك اهغو ةوظع



aaa 
 و من22 ند

 ةلاقملا هل لاق مث دّتلتق مث Ally هتنمأ ديدي ar سلج < معلص All لوصر

 يذلاو هتظفلف تام يح اعوس الا ةماثج ىب ehe تكم ام هللاوق لاق لاق يتلا

 ضرالا هتظفلف هل ارداع مث ضرالا هتظفلف هل اوداع مث ضرالا هديب ul سغذ

Ibهيلع اومَضر مث انمينيي ةودطسقا نيدص يلا اودع هموت بلغ  DHيح  

 a Ei نقرالا ا طار Slüs مئاش يعلص للا زوهر Aus ناكل

„I, a 8ىبا لا «هنم مكارا اع مكنيب ام مرح يف مكظعي نا دارا هللا  

 Se اسيقر ضخ ب ةنيمع نا ثكخلا ها za „oh Me كاذلا

 ماصتسي اليتق معلاص هلا لوسر متعذم سيقرشعم اه مهو الشو سباح ىب.غرقالا

 قارا دمتعلب هلا مكتوف sale Al لور ماككتملي بان متماتا نتاذلل ١

Arهللا ببضغوؤ مكيلع  audi wsعرقالا سفن يذلا هللاو  RAW: sa 

 ميغ يب نم الجر ىبسمخج ىبثال وا دارا ام هيف نعت صولف معلص هللا لور يل

 اوليقق an يلطاالف 7 he ا %155 مكريحاص لتقل مهلك هللاب نودهشو

 مع وهو قادتنا نياربغ ىع لك :ثيدحلا اذه يف ملح ماشه ىبا لاق * ةيدلا

 ie sl ءاقثدحلا اهبف جكس تاع ىلإ لاو كيللا نوت كاوا

 يمشجلا نسوق نب ةءائر لتقل هردح يا نبا' وز

 ينغلب اهف !هثيدح م ناكو ةياغلا PS دردح ينا نبأ ةوزفو قاعضا ul„ لاف

y 5لاق د هرج ينأ نيا ا  Seيموق نقم ةارما  ae EA 

 Eli تقدصا مكو لاقف جاكن ذه هنيعتسا معلص هللا لوسر تي JE مهرد

 br نم مهاردلا نوذعات متنك ول هللا ناس لاق هللا لوسري مهرد يقيام

 يني نم لجر لمقاو ا تئيلف لاق هب Lil ام يدنع ام ,all مثدز ام داو

125 



gAA 

: 0 a 

٠. su-3 - 

Syn) امد ىلص لاق معلص هللا لوهسر &* lisa ادهش BE, هدج ع نيبأ نع 

  N Ss -usنمو

  uEهن

  un erيدب ىنب ةذيذد نب نصح ىب ةذيمعو سياح  Gleiseىنب رمماع يف

za &- . 33 30-3 a 

er er عرقالاو نافطغ سدر ٌثدموي وفظو رماسع مدي بلطي ةميمع EN] Las 

Ib 

ulع عد دب  er? deا  fr) ashدفع ل الواد تف قدنخ  

 لوسرب ,all لوقو وفو يصح u ةنيعع Lärm Eis 1 sa erlo هللا لور

 وو-#

alعمدا 5  daفيذأ  Rn ip? Sala)لقم  Sales a lsمعذص هللا لوععمو  

 ه2

 al „>. l.äx>, 151 sg اذه أدرفس 3 ee ةيدلا نوذخات لد لوقو

 ماشه ويا لاق + عومجبت ربصق د 8 ,Ma ثيل يد تاك ماق أ هيلع

v.3و  © >= 

s Vu. u Ziel 3, Sale 

Ar eiثالوا تهمرف  ERTE keعقرذ لاق ادع رجعو مودهلا ىنذمسأ اها 1,1  

.© 

 u. E3-- =» 9 Sun ماه

 ل عايده

 نب ملحم انا لاف كوسا ام دل لاقف معلص هللا لوسر يدي نيب سلج يح اههف

Seهين =«  - 

Dessauer “ > 

 Li li Ins JaRi3 ند Usb لاق ,seid لضفي 32.8 يتلقو (ses; ACT لا 5

il3 معالص هللا لودر نوكد نى  Unis 2) Banنم رهظ م  Som)عللا  

 لاق لاق يرصيلا ىنسحلا يع 0 ال نم ينثددو قاد#ا ىبا لاق « اذهف معلص



gAV 

 ; N Ey! esلاق , isاقبل ارما  Eh, Islasىقوطعا تاقف

 اهنم  Indieيناكم اهئارج ىيترغشلا تدان لاق معن اولاق مكنه اهمسقا نا لك

 اوزج اهند حنو  gleei I) sükedىعو ركب وبا يل لاقف دانلكان ءانكطات 1

 اذه كلل  Reدرج نموا هك فزغلاو  Le all, NSانتيطا ىح تنسجا

 امان مثاذه , MARاركسلا كلذ نم" سافلا نفق اذه ناد كلذ ننءاقيتداطوق انا
 -2 د

 دكيلع مالسلا تاقف لاق aid يلصو وو aid لاق هللا لوسر Le مذاق لوا تنك

„3 0 

 ى مالسلا دع ندزي ملو معلص هللا لور كلذ دع يندزي ملو روزجلا 970

leاا ا مشا لطف زوالا  

 ينثد> قاما ىبا لاف * ZA 5 تناكو ما br„ اا 3,00 a1 نبا ورع

Sat al نع 3,8 al نيادنلا ليغ ea نك انيك تب Aa 

 PR معيفا طش نتا زقتاو مضا يب معلص All لوسر انثعب لاق درد> ينا ىب هللا
 صد د5 ع

 :br انك اذا يد انجردخ سيق نب ٍةِماََج نب REN يب در نب er داق

 لوك ىنم بتطور هلا يعم ae a ابطال عي سا

 ir ملح هيلع لجو هذع Kor RAY RN لع انقر اذن لاق

 لودر دك اهفدق Id لاف ans Aula ةلكلال ,sin اهنيك اك ءيشل هلتقف

 هللا Jane يف متبرض اذا اونما نيذلا اهيأ اي ايف لؤن رجخلا هانرجخار معلص هللا

 ايندلا ةويملا ضرع نوغتوت اًنموم تسل مالسلا مكيلا لا ىمل اولوقت الو اوفيبتف

RETURN RER!الز العلا ناو فا وياك  LEN NEE 



 هم

uw 

 الو هللا تسود نأ ف كرما لاق تلعغل كذ ae مل ول لاق ينملعو ينهحنان كب
gr us 

 اذه جحتو ناضمر {end, 56, 1) ie An Wal ميقت ن 15 ee 3 كرش

 اياد تلق لاق اب نبا سلا نم نا je رمت و ةبانجلا ن نم لسنذنغتو ثوملا

 اهكرتا ىلف ةالصلا ,LAN اديا !|تحا هللاي كرش Sal يناث هللاو افا اما ركب

 ,Glan اماو هللا هاش نا را ةاكولا امار هللا ءاش نا ادبا
 3 se ع 2 -و

 ةدافجلا اماو هللا ءاش نا جحا عطتسا نان جلا امأو هللا ءاشش نا هكرتا ىلف
 .su و 5

-u.0. .u-.- - 

 ينتىهدتسأ اغا لاق اهنع ينهذت ملف اهي الا سانلا ,ie معذص هللا لوسر دنع

 هم

 دفا نودلا اذهب معلص ا Sr هللا نأ 0 نع ,RL كَ دهجال

 قو Sl ib BE 47 1, les ERS 1251, طر مقر سافل قعد = مولع
 03-3 نو . 5. . 2 0 و 02 3 3

z 3 59 5 2 c zw ا اس a-- < 2 

 امضغ دا سان ربعي وأ ةاش هل تيوصا نا sd امضغ alas ايتان لظوف هراج يف

su.هع 5 1  - 

 دع. ركب وبا رماو er هالا لوسر ضمق الذ لاق كلذ le هتقراغف لاق ةراج
„a: 3 

 Eye رماثا نا ند 4 0 a ملا ركب اياب تلقف ءماع RN لاق سانلا

 نا دلل لكج اف ها تلقذ لاق كلذ ىم le الآ انأو يلب لاق نيؤطسملا نم
 ماو تكل

u „5لاق  > a5ذ نم  INرع توبدخ  ERي ةقرغلا 000  

 ةوزغلا كلت .ىف كلام نب فوع ناش
 ه و

 Sl. er فوع نع Sam هذا سيسي م حج يأ !er aa yes قادما 0 لاق

55 

 دم



0/4 

 ثعيف «دقسي مداص هللا لور يلا ثعبف فاخ هيلع ناك LIE لسالسلا تاذ
0 2 

 PN اذا )< EAAAE وبدا جرخشم <aller y u Wr اة توجع ينال لاقو ردو

 Anke LER طعم I, y LIEFEN وبدأ لاق d u RR اا دورت دل لاق هيلع

sa su. Bu ® 

2 
 لاق معلص دلا لوسر N 978 ln ةدوجع وبا (a لاقف d ددم تذأ لد ورع عل لاقف

 5 و 5 عم 8 5707 هم

 يل ددم St, Sale ربمالا نان لاق كتقعطا ينتوصع نا كناو ul ال يل
 ل تم 2

 ىن سانلاب ررع ىلصف كنودف لاق
 واع

Kosيا  reعقار هضر  ur ip?عفار  

 عفار وهو يءادطلا عفار يا نب عفار نأ ةازغلا هذه ىف ثيدحلا نم ناكو لاق
 3 ws و

 fa وسو Beet اًدرسا A لاقت (Sud ى عييغلي اف Sa ناك ربك =

arte Geسافلا د  „alas,ين الأ ىفذأ تنك لمرلا اذهب  Ren 
 و - 05 30 - 0

 تيلغ بمرلا اهتلعدأ اذان سانلا ليا دعب ربغا مث ةيلهاجلا يف لمرلا جاونب
 د 22 دن د 2 0 03

 (Re تايد يذلا ,sit SA را < 843 يذيلطو نأ !Aa عطقسو 8 اهيلع

-uE u-u5و  

 تعب يلا غازغلا كت 3 rn ae اذف Kr بروشات هجرك سأف ماعلا نضمب

 نراقخال هللاو تلقف لاف لسالسلا تاذ يلا يصاعلا نب .رع معلذص هللا لوسر اهبف

su o s Goكح  

 هيلع تئاكر u هلحر ين هعم تنكدذ لاق ركب ابا تيععف لاق ايحاص ىسفنل

S-..كار 522 --  Een. == = 
a) lerاذاو اعاعسو اةلؤنت اذا ٠ ناكف البل ىف  US,هيلع اهكش 4 اهسين  II 

>= .. 

 ةيايعلا اذ las ىدع ارافك أ as < دبع لاها هلا لوقو يذلا |انككذو لاق هل

 هللا ينعفتبل كنيس le! ne ادام تالق لاق ىبافاق kA) zu دود اخذ لاقت



gAr 
= _ no و . -Z .. 

Ihr يب و 2 

us,تايدالا  Reيدعو هل ةدوصق  erرهتعلاو 0 ينو ئم يبدندج  arدر  

 3 ميمت نبا

 دي نواس وحدا يلف روع

Eyeبلل لكل ها تبع  Bee) 

 نووي نب RE EN ةكرشلا نسر مهل افيلح كيت نب سار اهي

 نبا IE + ةديجع وبا ar las ةقرملا ماشه نبا لاق *راصذالا نم لجرو

 Mer نم u انإ ,FIR لاق ديز ur ا ىنع هثيدح نم ناكو قادوا

 يح هلع عزتت ملف لاق هللا الا هلا ال نا دهشا لاق حالسلا هيلع انرهَش اذن

 لإ نم ةماسا اي لاقف ةربخ ءانريخا معلص هللا لوسر JE Las اف هانلتق
 9 © هن ء- ] عاما

 لآ ىمف لاف ىلتقلا نم اذوعت اهلاق امنا هذا هللا لوسري تلق لاق هللا الا هلا الب
& 

 22 و ن -

 أم نأ تذدول يح ee اهددري لاز اه كا هّدعي يذلاوف لاق ةماسا اي اهب

-- 

 تلق لاق Ave) e-! Rip ثذيمود del تنك ناو نكي مل يمالسا نم يضم

 ب مَع

 لسالسلا تاذ يصاعلا ىب ورع ةرؤغ
 ءماؤن 5

 نا هةيدد نم en ةرذع يني ضرا !eu 518 ىصاعلا نب ورع ةوؤتو

 ala gt اغلا 1 PAS ESG BA ER برعلا en معلص هللا لوسر

Eهد ال د و  
 ةوزغ ةوؤغلا لكت تومس كلذبو لسلسلا هل لاقي ماذج ضراب ءادم دك ناك



gar 
uf 5 i .. =, 

 نم حالطا ERS يرافغلا مرمات er بعك ةوؤخمو اجد اوييصاف ماشلا je ىم ةدوم

).© 

ws!2 ماعلا  le;وف  (aan s,l<2l,ةوؤغو  en wr> er Ausالاد تح  ur 

 م ند

 و مبهم يب نم رجنعلا ينب ,دب
o-> 

a, ds m yadal! يغب „ge> er ةفيجع ةوؤُغ 

£ 

 بهياصأاق مهيلع Fer مهيلا (Saar معلص all لور ا مهةيدح ىم ناكو لاق

 هسا 5.2

 تلات Könle a داق er ft er ee Ss اسانا مهفم sung) امائأ مهنم

 - 3 سه “< نو هل مان

 مدق اذف قادعأ نبا لاق + هنيقتعتف اناسذا مهنم كيبطعذف نالا مدقي 0

5 

 2 1,003 يد ميم يغب om دقو مهيف بكر معلص (an Im دع مهب

I ساند Us يعدو 

 ناذ,وو a er عاقعقلاو 0 En Be عجذر er ةعيدر ei معلص هللا | 00

 و . نت هت .. . -

u- .-$ 

Baum = 

 ةودكو يرا تذد 0 5 !Ads Yu ديمو Kl نم يبس le 5 مراد

“os us 

„lie ai ade a 055 2 تلاقف رام Ci رو u Ss ةعيهجو Ag تفي 

 - اه

 دوج اهزع كيد 3 5000

 كلذ يف he ja لاقو län ىبا لاق

=. =» 3 

Beu=-> PL E / 

we llxs ali.a> 3 "öl RS LI a)مياكشلا 3  



gar 

 -  1 2.3 au suو - د(

 ةالصلا نع  Gl, Ssيموا ودك يهننمأ  5 uتوهتذا ( NNلجرلا نم لاق

 50 نب

rn 5 22دو 3  

 arliR5 فيلا هولع تاج يذكمأ اذا يح ;Las ERS er لاق 5 يف

 و ب 3 3 و

 er . 3 و I Se - نأ -ء

 يلحخدات ي ماق مث تقدص لاق هللا لوسري lid دق تالق هدولا فا لاق ينارف
 هان

 JE سينا ىب هللا دبع اي كدنع ا_صعلا هذه كسمأ لاقف Las ناس هتبب

 معلص هللا لوسر اهبئاطعا تلق لاق اصعلا هذه ام اولاقف سانلا JE اهب تجرخغ

 SS مل هلاستف معلص هللا لوسر يلا عجرت القا اولاق يدنع اهكسما نأ قوماو

 لاق اصعلا ءذه wäre مل هللا لوسري تلقف معلص هللا لوسر يلا تعجرف لاق
» > Gm 

 Das اهنرقف لاق ثذيموي نورصختملا سافلا Jet | ةيقلا 9 < يود دا

cn» Use 

er allلزت مذ 07 سيئا  ARمث تام يد  lg» ya!3 تهوضف  aمث  

 SE يف سيئا un هللا دمع لاقو اعف نبا ل لاق * اعبهج انفد
u. 3بد =  ).= 

 ERRX 9 يبد x يرفت حجاوذ

 -ءانأك

 Re ديدحلا ”sl. ws هم ضيباب

  Bildم د «...=

Make mel ىم las باهش 

allen 
u... 5 

 و 9

= Anl, Cell, En تقيس 

 م و

u.د ن2  - = 

 5 Ko ادلا ماهل =
a 

 هردق رهدلا لزني مل يذلا نباانا
 .U يب و 5

ERICA 
 هَ
 تا د =

 رفاكب ينلا مه اذا تنكو



gAl 

 الذ Am ينب فيلد اليا نب هللا ىيع مهنم all نم رغن يف ةحاور نبا

 !pi معلص هللا لوسر لعب تمدق نا كنا دل اولاقؤ هل اويرقو هولك ةبلغاوم دف

 un هللا دبع هلمخ دوهي نم رفذ ين مهعم جرخ يح هب اولازي مف كمركاو

 at مدن لاهما Kin دع ربيخ نم ةرقرقلاب اونا اذا بح هبعب دك 2

 وهو نسينا نب هللا Os al las معلص !دالا لوسر ىلا هريس JE ارو نبا

 شرم ربسيلا هبرضو هلجر عطقف فيسلاب هيرض مث هب مدققان فيسلا ديري

äا  x Mia, zeيلا معلص هللا لوسر باككا نم لجر  aan 

 سوئا نب هللا ددع د اف هاجر ذع_ Zi last الجر الا هلتقف دوهي م

 ur هللا دمع 3,555 + ةةو -e قت ds zu دع لع لغت دبا هللا لوسر يلع

 © تيقملا يلا نب عفار اها اهب باصات أن ربمخ كيتع

 Jg ER en نايفس نب Als ل سلبت er هللا نجع ةرزمت

 ديلا معلص ةللانالوشر دقو rad بر سبا دعت نب تاج قيمت جدلا يح 2

 ىبا لاك + هلتقف ةوؤغيل سانلا معلص هللا لوسرل wu ٌةنرعي وا لشاب وهو

leيتدح  deيناعد سوثا ىب هللا دمع لاق لاق ربدؤلا نس رفعج نب  

Sam,يل عمج لولا كين ا ناهفس 6 1 ينغلي 85 هذا لاقق معلص هللا  

 يح ars A لوسوب el هان ةقرعو ذأ لكتاب وشو .نورخيل ضانلا

 تيار اذا Sat; a in a N كرا ذا ,si اذا كنا لاق ةقرعأ
 رود و .vo 5 و

0 R وضو دولا تعفد > FE yon اهتوذام Yo Je ةريرعشق a) a 

522 

 al لوسر 5 لاق ام ,Bas, au او زامل SE SE Cu>s الع نول هارد

 قده 3-52 ها 3U.-0E نب

 يلغشت ةلواجت ةهئددو يوب نوكت ن Ic u, „= lust ةريرعشقلا ىم معلص

124 



 53م4

 وعد £ 95 نع 5 دامك

 اكو ur in er 3,8 en درو !ran اههكو .; nal„ نيد ئم Do) Eile هدأ ( أ

v- Usa025  
ntدعس يكب  arلوخش  RS a,luo!لاق * مدي يو  „Ins er‘تاس  grميظم  a 

 9 u E Zur م

 غدافد نم ums x هعبأو سمت اف ف ij x, Im, er" 55 مد اخذو لادا 5 بأ لاق

So. 81  

AN ZE 8,13 mp) 3y% >لمتسا  »> BAR) a>|,لوسر  wo gt erh Aiةرازق  

 <-n- S و هند

adباصاو يرقلا يداود مهلتقف  erردعسمأا نب سوق بلتقو  Sr 

 u zz يل ب ها هاءاوف -

 ns ةوطأن 232 مأ ترسأو ee er a er a ur Sn er اك لارا هع م

= 9» 

ae ig ةربجكت اوم ياحب نس Ku» er A NE تناك 2 er ةعمدو 

 = - ّ تاق

  Dufeهللا  x \_> er a) eb KR erما 1 قا ردح اب د سم5 33,5

 تا (BAT 3,5 0 ةذيأد معلص ىللا ١ لودسر هم IE اومدق مث اغمذع دل اهلتقق

54 

sb,3,3 مأ تخد & er zit3 ثناكو اهياصأ يذلا وف ناك عوأ آلا ني د 2,8  

 اهلامسو 55; la ةذرق ّ نم 0 ١] u لوقت يقرع تذزاك اهموق 3 :Eye تيب

 1 تدلود تموت نول وح ملاعل ES erh All الوعر
 = ن0

2 
 و 3 5 - Us زد نص

u. a 5 3 we Char3 ةرو-ب يفأو  | erريالا  

a .06) 23 نص . 

aulı Onيلع 6 ادع رههلا  PN N ww” Nرواغم  

 م 2095 03- هند 5 5 | ه5 0-2

Lasars &r3 us,ىرظاذل ي ودك خب ويح دا 3%  

US. -.0. 

 N BE BR باصا يلا افا تحا نبدرعم رووح ةحاور er a) Nas ةوزغو

 ناك هنا * مزار نبربسملا ماشه ىيا لاق * مارتر نب ar ثيدح ئم ناكو
  - onسل( 2 .0 . -

m) SAr معلص Ni لودر هبا تثعمذ معلص af Jam, هزل نافطغ جود De 



ava 
5 ” ne 2 Ur 

 يئبطب er 1925 = هضر ىلع 3( لاق ىلع a مهعم بلرا 3( وبا قدص معلص

us 4 £ u39 2  

 ةلحار هللا لوسرو يل سوا يلع las Adam slbLels IKY. Ram‚ ذك لاق هللا لوسرب'

Me NN >2 <  

 د تن نم

 اب اقف اهنع هولؤناف Bl اهل لاقي ردو ينا لدا نم ةةاذ دع ةثراح er ديزل

o-u- u- 12 SER x. 3 

0-7 
g us - 0.3 3 
 وبا لاقذ لدرلا تع" wm ةارملا (Aus نوعؤفني 1.56 < مهددا يق اه 1,13

 مهناش نم اوغرف < لاعج
w vo.و دنات  

Säleلثءت ماو  ob,الوأو  neعملا ا <  a BL ” a EEE 
V--uoنو  - suو .  Fe > 

 <« 5 0 و 62و

 د قتلا نع اهب Ze سوأو يدع يلا ,as ولو

- {2} u- 

 -. - . ©. uUكهف هس <

 برغي عام اندرو  wsبيرق تأ عبير ظافح 19-2

= 

 سب  “eeخر 2 يد

 وكي ةهجات دا_تقا * نعد ىهسلاك هكر 4

- 
 دو 2 ناد -0-3 €

ae arو  

 SE ن A ع رومالا Reli ير ا Us 8 جل جرد الو !a5 nr en لاق

 Steel نبأ لاق + ثوعبلاو ايارسلا ركذ ليصغت يلا ادعو IE ته * قاحتا ىبا
u.هن -  

 ىقارعلا فيرط نم لذ ةيحان نم فرطلا اضيا ةثراح نب ديز ةوؤغو
 هما mE ده 3, <00

 ةذرق ما باصمو ةرازف يني ةدراح نب ديز ةوزغ

 5 : 2 م -<

 ىنم سان اهي meld ةرازف ينب هي WA يرقلا يداو اضيا ةدراح نب ديز ةوؤغو



aVA 

 =<  1 0 u- 5ند ن#

 ي4ذو اوعجرف  Watاوءاج يذلا مهيذاو يلا اوطدهي نأ  als:مهيلها 3 اوسمأت

58: N) ur ةعائر يلا اوجلر مهققع اوبرش اذَق N) er Fa 15,3 اودعتسار 

 ER Bar ala ورع نب >دز Fr ةليللا er A نب ةعاقو يلا بتكر ىم

 د١ د 3 -6ب Us- نمد د

 us„. هند

ae ةدر eh Sa) er a 3, اك (si> als er ناس x er u, 

ern [57 

wi" سلا كنا غلام ur ناس 3( لاق يي رع Se m كافه رب I et 

er? ةعاقر اعد هيب تيد يذلا ls & ef ل ا مد ءاسذو so 

 و 5
= se 

 Se 1 ل a مهو ادع مث

 Pe Azul ! يلا bei ERRANG | واخد Ih لاهل تدلك i,ll Een& يلا اوراسسمو

 اد تن د ء- دي د5

 ىرظو نوع 0 نويد ar En eo اوضيفت ال لا ه5 UN نم مللجر مهيلا

 ىم دا 0 sa مهلا الأ ,ii“ ]3 معاص af Saw) SS. Isa اق ماهق

 زورو 5 سانلا_نمب لكي ماه فطتملا 5 نيا ةعافر كفا U سانلا هاو

en en laريل نحب هللا مرا دوز نيا ةعاقر لاقف ىبترم |  

 معلص هللا ,Jam يا 3 (N نب ,eb عفد مث ع الا اخذه ةمود يف ند

 ا 00 وح Fat FRE هللا لوسرد LG Mal ناك يذلا

 ريخلا ةوريخان مهريختسا UT ارق اف ىلعاو مالغ اي ةأرقا معلص هللا لوس
 2 30 و

 لوسري تنا ةعافر لاقف مارم ثالث يلققلاب عنصا فيك معلص هللا لوسر لاقف
 تان

 فاطا وري نب تدز وبا لاقف اما ارح كل ,NE الالح pe = ال معا هلا

 جذلإ وعسر Mas sh RES Ge وهذ 00 ع ES 56 ir هللا لوسرد أ



aVv 

us 03 - . 

uU. U.و 9 ..  

 ik 0 ا مهعيم بكر = 665 مهغمار هد بمآو . نادم ءاغمفب شيمجلاو

 نه د ..

ZI u دعم غلام ur REN ةداسعلا اهل لاق دمز er er uns يع 
- 

5 - 

20 Ü a 23 2 Urs“ > #; 
 se 151; yaasl, lie cf غام (ur rs ناسدو ديزوبأ لآت ضيا 4 اود رد

 تا U,» Brian 3 Us < دانء

GIERبلوتو اهيدوب ثحجت هسرف تلعج يد هذم ا!دعبي مق اهيفع فغقوف  

 ىدكاولاب NE er ER 0 أ او لاقف

 ذا  isام  ER io des wienموهلا انماشت الو  Y LER 1ملكتي

 = ... و

 » eaiالإ  er lsةلم , as ERFIER R. IK ein ciمهضعي ا-جهفرع «

 و 0 ند و <

 قس م -

es) PEN موق انا ua 28 Jläs eier ve \ast 
5 

 عم ملأ

3 Su-2 

LAS N lu» لاقف Sp rast لاو RER ليك مدا نيرف ع 2 

 هللا لارا نشالملا "ف EINE 0 N ناني ا LAN : اورق أن
wo. > v2 مص اح 

 IP ١ er ala can و ردح ىم م الأ (-هذم «Il يتلا 1 رع انويلع مرح ىو

2 o-3 

a) &) Rs Sylt N! 8 ببدهضأا vr Karl er? يدع 006 يا a, we As 

Ir - -u- =£ vu. هن ن و 

 ثور ,Ne er! u نوقلطنتا sl يزفلا مآ تلاقؤ ERTE EZ Söhne مة

vE 5) ©. - 

 موهلا ياس [rail رو ar a4 اهنا بيصخلا يو قة ىلا 4 كاوا

£ 

vun» v2 2 1 

  war, laromdشيلا  zazbكيز اب  er usb eb 35 ,lm erتدكحقق

 ١ سل 2 007 Uro هياء - ما 0 2ك



avy 
„Ur 

au)! معلص هللا لومسر ai, > مورلا تحاص an aus u? يلكلا sale ar! . 

 0: 9ع -
 غمدد !IE. gie ماش مل لاقي مهفيدوأ ن 58 داود ن KIN يح هل ةراجع" ةعمو

0-23 

ans Ba ae este با 

a N BAAR Han yركل زكر  
 ند

 aaa يكب نم مهمق هذياو دونهلا 3 مل وركنو باجاو مسا ن x 5 نم (A ىبأ

 3 -3 هب 353

 < فعلا ar er 3,3 ذيموب يقتناو Ash مهول <A ااعج ينا er ناهنلا

en 

ala), eb RR, ‚as يا er ناهنلا en ER ja اذا لاقف يلضلا م 

-u2 28و تا بنو  

 ناستح ع rs As Br اعدت ما (a تنذاكو دل ىبأ اناو (Be aylio نباح لاقف

 هن- 2

 لاق Fl es S3 ليق ةفيلد ىب يد بدع دق ييبجضلا is ىبأ

 Sue ىبا لاق all Be as sl„ ماشه ىبا

geنع! مكونا ل نم  NEE ea 

 span St معلص هللا لومسر IE مدق يد ةدحد .ar Fe le 5 هذدأو

I م.م ان 2 تت سا < ه 7 U... 

 dr «3? 9ubs“ ثتهدو دقو امرك 2 تعبد ماذج <( ةوؤزغ ج ia يذلا

 نس و

er sel, 3 > N نب ىعسو نامالس نم ناك 0 Sehr 
 3و

 ...u ند ند ءءء

er: يداوب una يفي رياسو mil! يذد ند ls و 8Rüa ملعو مل “u 

 ةيحات ند دو )< er a2) Be ven اقوشم ليسو le ةرملا ةيحاق م

“ - „us 

1,145, ab. 3 لام ي Pr RP Le اوعمل = لجق ن م صقاملاب ٠ „als جالوالا 

267 -0o-. 

 * فنجالا يغب ند 6م 38 نبا لاق + ?sl us ن< De, akylı تيفهلا



avo 

- su 

148545 Ne “| رع ردقي 3. 343 As >) سبأ Bu عا ناد الو اهارذ 

u „6. 

  5 za aaاوردقو ملف مهانقف يد  deلوسر دع اهب افمدقف لاق افيلط

 5 عب 2 هن

 ende! om >) uRs5 تما (Cu غامللا كلت 9,6 معلص ,al dw بادعا

u. 

\eyaz: وهو 
-u9) u. .E هو “u-03 وو = -E 

 بهذهملا نولك هيلاعا رغص eis هدادد Jäs يف يىزؤعت نأ مساقلا وبا نأ

vr -©3 

Itنبا  isيوردو  BT GRيبا لاق  Ol)بلاط يتا نب ىلع ةوزغو  

- - 0 .. De 

 يفد ضرأ يؤسلا ءاجوعلا ينا ةرؤغو كدف لها نم دعس نب هللا One يند هضر

 ه ءان ع 3 0.«

 (a ةوؤغو an = er ةشاكع ةوؤتو ا هراكتاو وه اهب rel موا

BAنج  And MEنم ام ان  lasيكب  Alقم  NE Kam|_5اب لتق  

 مم .. = -

 - “ 3 5 -o و =. 1

 ضرا نم ماذج ةثراح نب ديز ةوؤغو مهلس يد ضرا نم مومجلا Ale نب هز
 بيد ر

 م(

 ق يمسح ضرأ نم
ale0  

 As يلا در راد نس (as ةوؤغ

22 35 

 ”A wu لاجر ]6 مهتا < ىم يذدد 4 اهو دح (m as Stel en لاف

 لوسر Nie ىم ه«-موق دع مدق EL يماذجلا N نب ةعامر نا اهب 2 اوذاك

U ن د- u 



ve 
20» 

all Mas er)ت4  w° urnبدذند  EL erلودسر تعب ذاق م  

 gas uf ةدرس g Sul er ثفوع er ab يالا هذلا تدع er بلاغ معلص هللا

 هدو u 1 5 2-د 0
 ديدي انك اذا Sao LU>,2) ديدي مشو !za يكد 3 ةراغلا m نأ ةرمأو

u = „vs 0 > aeو و  

 ديرأ تيج ينا 55 هائؤدان يللا ءاصرملا نبا وهو !le اذيقل

 2 u ® u و 5

  = Docتنم - ندم 2 02

 , TE GE LE WELانقتوتسا دق انك  Sirانغلخ مث اطاير ءانددشفذ
 © Y - S-002 زق د هو -- =

Saleدوسأ اذياكتأ نم الجر  ar a) LAS,كزاع  Am), zielقدح ادرس مد لاق  

ER) - 52  

 ميل Kay, gizel ESSEN يداولا u>l5& 8 اذكف ستيلا بورغ Ads ديدللا انمذا

 و / و 2 ند ند ER كدا مل و

 يلا ترظنف al, I تولعف Ars Saul رضفاحلا زعر by الذ يا قا تجرخ

 "33 5 نو

 ,al لاقف ةءامدخ ze مهذم ىلجر ar ذأ all le. be نا ه«ذلاوق رضاملا

-Eونص دو = -.  -uF .&- 

 ىنيدقفت (s Kiss\ يلا يرظذاف ىمود لوا ,g al ام اة all PH‚ يرال قأ

 2 us 1 ّ ما هدم د =

 امهش كقفا ام ,all ال تلاقف ترظنف لاق any ترج بالكا نوكت ال Las اهنم
 وو ني

 هدزنأت منج أطخا ام هالاوق اههس لسرات لاق هتلرانق نيوسو يسوق ينهلوانف لاق

 لاك Case Re ةعزئات ar يف هعضوذ رخالا لسرا مث لاق ٍناكم كين كك

 تحبصا اذا لل ابا ال تاس دظااح ادعت كرك ككل موق ا رمل ا

 اذا يح مهانكهماو لاق لخد مث لاق * بالكلا ىلع امهغضمب ال Ind اميعتباف

 معنلا انقتساو انلتقف لاق ةراغلا arte„ ندع كلا an 5 نا تاما اودامطأ

 ءاصريلا ىباب انررمو معنلاب انيضمو هب انل لِمَ ال مهد انءاج موقلا حرص جرخو

 الا مهنيبو Lg اف امم اوبزق يح موقلا اًنكرداو لاق انعم اهانلقحاف ديحاصو

IN:نم ا يداولا هللا لسراف ني  Sunءاش  Ssةباعت ربغ نم يلاعت,  



av 

ex) ةوزغ & ee öyy-£ 7 نس ol ايا 507 RN ةوؤمت Rn 

 n.5 ١ يد - عال د 2

 ندعم ناردج ةوؤغ مثرما , zielةوؤغ مثز  Raةوؤع مث سلا م ةوؤغ مث

 روضفلا يد :  mةوؤغ : eisعاقرلا  urةوؤغ مث ةردالا يردد ةوؤش مث ل ,34

 ند د س اب نيد

 ليذه نم نام يكب ةوزغ مد ةظدرق use ةوزغ مث قدنحلا ةوزغ مث لدلجلا

 ماين

 7 مث nad ةوؤغ مث ءاضقلا رع م-3 aa Says مث و ارشملا dns انف

 -و

 د رد SIE عستد يف اهذم لثاق Sa ةوؤغ مد فياطلا ةوزمت مث 5 ,

 : رد = u»- 32د

7 = 

 SAAL Ir ةيرسو تعب هر ,or ORT اهنا 0 ,lahm هثوعد تناكو'

 Aa ةوزغو ةديبع ةرزغ لبق Eye ةوزغ مدقي سانلا ضعبو صيعلا ةهحاذ نم

 ةدراح نب دسدز ةوز-ٌعو :Fe شخ an N Das REEL 5 نأ نبأ

 A ني دوم a er تو ل ا

aa) aةنوكس درع سكنا  Boysاذ حارجلا نبارةدييع ىلا  

N ip Ey Shall Ay ze Killرماع نب ضرا ني ةيرد  üb 

leينألا.دللا فمع نايل + يا  SE AR: 
= 

er Ns: Says Beهللا كوع  ERيكد  a 

 مسم ن £ يثددح سندالا نس ةربغما ef مدع er بوقعد <el lei,a نم ناكو

123 



avr 

 *مذنملاو  JEاباقك دجو هنا يرضملا بيبح يبا نب تيزي ينثدح قادتا نبا

 لاق امو مدعلاو .برعلا كولصو ناذلبلا يلا د هللا زر تعبأ نم ك3 هيف

 203 هقرعق 2 باهش er! Ay يلا 8و Gin لاق مهثعب نبد 0>3.1(

 22 هد
lab ةذاكو a wär هللا ن ! مهل Nas هراععا لع جرخ معلص هللا ne a 

 مدرم نس A نب يسمع دع !tal ri 4 لاو هل الو هللا :rar يذع

U» 

 ans مكتوعد ام لثخ ei لاق est ناك هللا لوسري فوكو اولاق
erهاك 2 ع  

 يلا يسوع 3 كد يكشف أ Re & ax ئه ان و ملسو mob هيب برق

 لاق + مههلا مجو (BERN موقلا =. ملكتي مهنم لجر 1 اوحصأات لجو ze هللا

 ىنيذلا عايتالاو نييراو+لا نم مع ميرم نب يسيع ثعب نم ىراكو قادت! نبأ

 ee نم BE دعمو يراوسحلا una ضرالا يف مهدعب اوذاك

ll eeةيمور  sl,يلا ضرالا يلا اتنمو  Kuاهلها“  

 ةيقيرفا قو ةنملطرق يلا سيلهقو SEN ضرا نم لباي ضرا يلا ساموتو سافلا

re,ةيتفلا ةيرق  LEEيلا سيوقعيو فهكلا  a & 

Aalىباو سدقملا توب ةدرق  ANضرا يو ةيبارعالا يلا  Teضرا  
I. „Cs 

ae!و: سدو ناكم < جهر و ىلا ىم 1 ملو اًذوهيو  

ar 5تاوزغعلا  

 ةرؤغ نيرشعو اعيس «سغخفب معلص هللا. ,Nam ازغام عمه ناكو قاحصا ىبا لاق

Leisةوؤم  %u Du & aةوؤغ مث ءاوبالا 8  and Ku>l) or» Diةوزغ م3  

 u“ داى .36.

 78 ةوؤغ مثار داج ,en p. it يلوالا 0 ةوؤغ مذ ع ءمذي wer ur ةربشعلا

u») 

 gas غلب يح ياس يد ةرؤغ مث شورق alias اهمف هللا (Art يلا يرمكلا



avı 
2: 2 

 .al معا ع WEIL 7 يلا m معلص all Jam) ia دقو ماشه !un لاق

 ركب يبا ىنع هب an ئم يثددح 2 !Nur يلا PER مهويلا مهعم بنكدكو
0 

 نو
ieيغلب لاق  a1لوسر  allهدر لود موي تاذ 31.0( دع جوخ معلص  

e..U. 

 البو و (<i ينقعي 50 هللا نا till اهيا لاقف ةيبيدتملا مدد اهنع 6 يلا

er درادعأ لاقف 0 er mat 2. قوززاودلا ت”ئتلتخا اي x (ah 

aÄns ئم at 4) مكتوعد يذلا ىلا 5-0 su هللا لوسي د نووراولا rs! 

 هك ين -

 يكشف {U, Zu 27% ae انعدم 2 ىقنم PR a يضرف اي اًمعيم

 يلا ملا =. Ki مهفم ,al كو نولةاثاملا حيصات هللا يلا يسوع كلذ
5 >> =» - 

> > 02 „Ur 

5 us و 

Kal نب ورع ثعبو سران للم يرسك يلا يميسلا ةذاذح ىب هللا دمع ثعبو 
 = نو 2 ل

 سقوقملا NR يلا نب بطا-> ثعبو ةشبملا لكم ll يلا يرمفلا
 - د

 يدئاجلا (er ذامعو Ei يلا En ي صاعلا er °237 تعدو ةيردتكسالا لك

 هدو

 er عمات يلا يول ur رماس £ يب ددا ورع er بلس ثعبو Ste ‚ke ييدزالا

 رذنملا يلا يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو ةماهلا يلكم 00 ىلع نب 36, لاثأ
 هند ب ء

 er ثراولا يلا Su ms, en gie ثعدو [RN كك ah a ىبا

Le glas zei aيلا بهو نب عا ثعب ماشه ىبا لاق * ماشلا .م  

en ثراحلا ىل fe) يموزخملا ١ E76] يا er رجاوملا ثعبو * قاسعلا مهيبألا er ilu> 

TR ENTER تيسناانا eis te I دنع 



qve 

 واد

 يبا نب ثيا san le نبا لاق «اذه مكموي ةمردصك مكبر اوقلت نا يلا

 bee ل قرع كقول قاؤهشر ىف مَ

 مث هتفلجف' ةفرعب فقاو معلص هللا :لوسرو ةجاح يف. معلص هللا لون يلا. ديس

 ار دوهو areas he NE اواو ا طلخا يا ya rer فقر

 ET نقرا نفادلا اللا

 ديلعف هيلاوم ربغ لوت وأ ةيبا ريغ يلا يدا نمو رجلا رهاعللو شارغلل كلولاو

 نيالا عادم ,yo a A IA I are! ll, il دنا عشت

ee la eig rer 
 5 0 527 و

Zu 

se a „= 1 مث Sa. ةفلدؤملا x, فقوملا اذه N ةدجيص 23 

5S.0- 

 all a, ai معلص هللا لوسر يضقف رحخم ينم Re all اذه لاق

 فقاوطو Re gern فؤوملا نم مه نم مهيلع هللا ضرف ام ,age مهكسافم

 عادولا ,ke غالبلا ie تناكف مهيلع ع امو مه نم مهل لح انوا كيلا

SS,ياهدعي صحب مل معلص هللا لوسر نأ  

adeاهيفالو  BEEنبطساف  

 مرعطاو BE يذ ةيقب ةنيدملاب BE„ معلص هللا لوسر لغق مث Sei ىبا لاق

 ru gehe ph al LER, UNE ١ برضو ءاوغطو
  -u E 3 -..5فدو 2 .© 2952

” & -.us 

 ى نواوالا نورجاهملا ىيز نب ةماسأ عم بعواو سانلا



aya 
eu, ee 

anنابعشو يداهج ىنبب يذلا رضم  kaدع  Enدع مآل نان سانلا  

 هنوهركت اذحا مكشرف نطو ال: نا: ehe Tin مكيلع eh ان مك هلم

 PR A 33 08 all نانا لعق نيران ةنيمم قمح اقم ne الا نا نيرلس

 Se ىنولف ىبهتنا: ناف حرمم ربغ ;we ser عجاضملا يف ىهورجحهت

 Cole ال نام oe lie اوطوتماو at نهتوسكو

 US, es متللعتساو هللا ةئاماب وهذا اغا مكناو nd ىنهشفتال

 متمصتعا نا ام مكيف تكرت دقو ٌتْعَلِب دق يناف يلوق سائلا اهيا اولقعاف.هللا

 295 اوعفنلا سلتلا اهل, ans" ةقسو هللا, ZT Le ربما DO Haha أ 2

letلج الق ةوعا ىيطسملا ناو سال عاب مسم لك نا نقلعت  apa. 
 3 هندي

 تغلب له مهللا eu) Bin الف هذم سفن ab ىع هاطعا ام الا هوما

 !er لاق + دهشأ مهللا معلص هللا لوسر JS معذ مهللا اولاق .سانلا نا يل رك دف

 55 لاق ان هوبا نع ريدزلا نب هللا دمع نب نا نب يمحب < قادوا

 ةيمأ نب ةعيبر ةَفرعي وهو معلص هللا لوسر لوقب سانلا يف خرصي يذلا لجرلا

 لوقي هللا لوسر نا سانلا اهيا اي لق معلص هللا لوسر هل لوقي لاق فلخ نبا

 نا مهل لق لوقيق مارحلا رهشلا نولوقيف مهل هلوقيف اذه رِهَش يأ نوركت له
 اذه مكرهش ةمرصصك مكبر اوُقلَك نا يلا مكلاوماو مكءامد مكيلع مرح دم هللا

 لاق اذه دلب يا نوردت له لوقي هللا لوسر نا سافلا اهيا اي لق لوقي مث

 مكيلع منح دق هللا نا مهل لق لوقوف لاق مارجلا دليلا نواوقيف لاق هب خروف

 اهيا اي لق لوقو مث اذه مكدلب ةمرصك مكبر اوقلت نا يلا مكلاوماو مكءامد |



aya 
 ه. 2 و .. نو بهو

 2 وو =

a)هذا هللاوف ايلع اوكتشت ال سانلا اهيا لوقي دتعمسف اًهيطخ انيف معلص  
 و -ن#

 يب هللا are ىف-وا هللا تاذ ىف ىنشحال

 5 2 د2 و

 مهكسافم افلا 21 = دف @ ak هللا لوسر يذم م3 (Glas en لاق

-uE 

ws, auf 3235و 7 (+ [443 ni ب يلا Sole geläll „bs, مهم ن Aa iu made, 

 يماع تعب مكاقلا : يلعل ع ال نا و اوعمسا سانلا اهيا لاق مث هيلع
59 o 

72 9-0 

BE a a ةئاصا هدنع تناك ف ترفل دقو en ع PR 

.- -u3 1 u- >23 2 > % 

Te ملل نآلو عوضوم ابر لك ناو اههلع 
 03 ما 2 “ .S 5 = و

ac 

 Mus er “ ىلا er ةعوبر en) en ei مكءامد لوا او عوضوم ةباضاجلا

Su- 3 3- 

 als نم هد 0 م لوا has axlias ER يب (Re اعضر 2 همعام 85 بلاطملا

 .- نو

 مكر ديعي نأ نم سمي دق ناطيشلا نأن سانلا اهيا دعب امأ * ةيلهاجلا

 ee نورقتحأ ام هب يضر دقف لذ يوس اهف عطي نا هنللو اذبا هذه

 اورغك يذلا هب لضي zu يف ةدايز هيسنلا نا سانلا اهيا مكنيد de هوركحات

 هللا مرح ام KEN Sei, ie SEE Nie هذول

Nasرادتسا دق نامؤلا ناو هللا لحا ام  enهللا فل موي  Sl 



ayv 

dl ف ملص all Jyu, gell ze ,هلوذق dm, لع Allan 

reثعب ناك معلص هللا لوسر نا حبيت ينا ىب هللا دمع  

 هللا لوسر تذب ةمطان JE لخدف مرحا دقو ةكمب هيقلف نار يلا هضر ايلع

 انومأ تلاق all لوس ةنباب I Li اقوا تر SR اهدجوق معلص

 نم غرف اذ معلص هللا لوسر نا مث لاق WE ةرعب لحن نا معلص هللا لوسر

spe ge zaلور مل 012:  Abs LIE sale ANاا لد ٌتيبِلاِم  

 sel لح ا NER عجرا لاقف تالها اك تالا ينا هللا لوسري لاق كباعصا

IEنور  Aal a a 1 ANكون 2 لما اع لها 91 مهللا  Sry 

 RER NE NR NEE مدع 1 نكت بم لنيل كوسا

 لوزير رو يشل خم اقف يح علم Ally اج ,äh 3 دع َتْهَنو هيده

 دمع ىنب هللا Aus ني يمحع ينثد>و قاىعا نبا لاق + امنع 0 معلص هللا

 Je ليقا امل لاق ةذاكر نس ديزي نب Ab نب ديزب ن رد ينا نب ىنجرلا

 AU لور لا لجعت Ener Dany abge AU لص, ,AUT Ip قليلا all نم هضر

 لجرلا كلذ 355 هباكعا نم الجر هعم نيذلا هدنج LE فلختساو معلص

 هشيج اذد اذذ ضر يلع عم ناك يذلا ْرْمْلا نم ةّدح موقلا نم لجر لك يسكف

 اولمجتيل موقلا ٌتوَسك لاف اذه ام ككيو لاق De مهيلع اذان مهاقليل جرخ

 يلص هللا لوسر يلا هب يهتنت نا. لبق عزنا لكيو لاق سانلا يف اومدق اذا هب

ande allمو  Jsتاج  all ze ANلاووملا 210555  Zell,محلا  SE 

 ng هللا وجيك تقطف تا دام مهي عئص
-.+.b. Ss 

 gl دنع كتناكو بعك Di بنيز هة+ نع رع نو عا لذ هلع le نع



ayy 

  seعادولا
yeah al نهج“ ةدعقلا وذ معلص هللا لوسر JE لخد اف GLel ىبا لاق 

a نع مسالا نب نوهرلا بع ينثدخ قادعا نبا لاق * ها رئاهجلاب سانلا 

 معلص ينلا جوز ةشياع نع دمد# نب مساقلا  SIEيلا معلص هللا لوسر جرخ

 ايا ةفيدملا دع لهتسان ماشه ىبا لاق + ةدعقلا يذ نم ىبقب لاهل سيخ جحلا

 لاقيو يدعاسلا ةئاجد  gliنبا لاق * يرافغلا ةطفرع كلب  a leدبع

 الا سانلا رك ذي الو رك كيال تلاق اهضر ةشياع نع هديا نع مساقلا نب نجلا

  adفرسب ناك اذا يح ; a8قاض , AU Auمدلط  Shäl, Gag! anنم

  ll aوسال  aكلذ <, تلاق يدهلا قاس نم الا ةرهب ارا

 معن تلق تلاك تسفن لّكعل ةشياع اي لآ ام لاقف يكبا اذاو يع لخدف مويلا

SE ىلوقت ال لاقف رفسلا اذه يف اذه يماع مكعم جرخا مل يلا تددول هللاوو 

 ال كذا الا احلا يدفقي ام لك نر كناف  yesلوسر لخدو تلاق تيبلاب

 معلص هللا  = x ja xدعم يدف نيا ناك  us 7 sl 9مود ناك

 هللا لوسر حتذ اولاق اذه ام تلقف يهب يف حرطف ربثك رقي مدكب تيتا رصخلا

nahe مالا وسر يف تاكو Kal El تاك راذلا ke Zul هءاشت# ع معلض: 

 ركب ينا نب نوحرلا ديع ينا عم  = rtيلا قر ناكم ميعنتلا 0 5

 نع ر-ع نب هللا دبع نع رع نب هذلا دبع يلوم عقاذن ينثددحو قاد! ىبا لاق

 اف انلق ةرجب نالكب نا هءاسن معلص هللا لوسر رمأ امل تلاق رع تنب ةصفح

ge 11, 380, توحهأ ىلا لاق Lie لح" ىزا هللا لوسري Laie 
> -.u8 



ayo 
= mE 3393 

 لاق ®  all Jam) 56 „olمعلص { = Jr, Arهلاعو ةدأر . Jeيلا تاذدضصلا

  2 72يلا ةربغملا نب يل ياني رجاملا كعبف نادلملا ن نم مالشالا

a sIxioاهي وو يسفعلا هيلع  Crدامز  aA) erيراصنالا غضا يكد اا  

Be 

 يد يتعو اهتاقدصو ا 0 rs un يدع ثعبو تح يىلعو تومرضح يلا

 ةيحاذ دع محب نب er د ناقريؤلا تعمف rar le Je RER يد EX JA ص 5

 رعب graz! un AN تعب a5 ناكو ةيحان .Je مصاع er سومقو ا-جهذم

 م اس ان ثم هن -

 al مهتق ص Bert abe لفا يلا هضر بلاط يبا er يلع تعدو ىنيردكلا

Sei sul 

3u-2 san 
  GUTدنع باوجلاو معلص هللا لوسر يلا ةؤيسم

Jam; Alam.o ىم معلص هللا dam, 3يلا بنك ل aD un klaus ناك a5, 

su 0: 5-5 59 “ 

 يلا هللا  Ian, Seeدعب اما كيلع مالس هللا  gbيف تكرشا دق  „alكعم
  9دهن

 ضرالا فصن امل نأو  us) Goضرالا  BEE epسدقفؤ نوددعي موق

 هم

22 

 لوقي معلص هللا لوسر تعمس لاق مهعت هييا نع RENT دوعسم نب مهعذ ىبا

 نا الول هللاو اما لاقف لاق اك لوقن الات اننا نالوقت اف هباتك ادرق ge اهيل

 ميحرلا نورلا' هللا مسب an AT مد RTL تيوضا لمقتل لشرلا

 دعب اما يدهلا KT نم دع مالسلا IST ةليسم يل هللا لوسر تمد نم |

wre ةقاوررسا 3.5, * ىقتلل ةبقاغلاو «دايع نم ءاهن ep 
122 



ayr 
 اء ند هم

 كلام كلذ يف لاقف ماصنالاو نورجاهملا مهدهاشو هتوسر مامذو هللا دهع كلذي

Le ىبا 

 هان عا مصمم مع

ehيلعاب  lan,هدلصو  

Beerا بحال =  

Frرم اني  ll ng 

 هدرق بضق نم نايكرلاب مداوص
-u> [275 5 

gs شرعلا يذ دنع نم يا Jam) 

ah ىدم نءاد_عأ Je aa 

ao - 2 

„U و 

 يلةغت حبالط ale 5 هو

 Deo نبسعأر a ءالثو x يلع

 سب 5

2 
=“£ 2 2 

 Io انف هالا (Jam ناي

 «U اند م

 اهلحر قوف Bl نم تلج اف
 بو و - نع .u .3 شام (ل

 5 ige] ge)! Ss a ss فرعلا بلاط ام اذا ىطعاو

sit 555قولا  gulall 291, JA 

 un ةةلؤاشم ناباذللا مهلك ,All Jam دهعاو eK 55 دقو قاض نبا لاك

 ديزي يتثدح ءاعتصي يسنعلا بع' ىب دوسالار ةفيتح ينب يف ةماهلاب بيبح

aeلناس ني باطل  Bene 
-.u - د و 5 [U } 

Ga. 

 8 8 3 تار انهتيسنا مث ردقلا ليلا تيار دق نا ul اهيأ لوقب

su 2 

 ىنولا بداص عيناك ا امنوا اراطق انت دقفف امتهركف بغذ ّىم

2 02 

 لاق [Er ةردرغ !g نم 0 2 ىم < قاد !er لاق + ةماهلا بداصو

Erمعلص هللا لور  dat,موقت 4  xl)!نوثالث جرح يح  x Joa 

 102 ةوونلا يدي



aut 
 = .v و 3-
 ةرملا ىلا اوراس مث اوؤساو اوباجا هموق DE ةعانر مدق اذف * نيرهش ناما هلف

vs ©. 
 و اهواؤنذ ءالجرلا ةرخ

 .- -b. نم ده 5

 &( ai قم < 103 معلص ,al) Jan دعس نادع a3 مدقو ns wi„ لاق

 00 لاق au alt nr 8 son نيد ap هللا دمع نم ور 7

uf 

92.0. 

Jay N Intel, au uber, مهيلعو 35 or AR>yr معلص 

 لوقدو rl 5 ارجع Br ar er Er er كلامو en ةيرهملا رع |

 u ع vo نع ©.
 AI ىبملاعلا يف اهل سوأ Aust, ER — نادك اهدحا

 ماهم 5 هاد

Kenneاطال  lgتاناط  Lgراكاو  

 فيرلا اوس نوئواج كيلا رخالا لاقو

Al Is lie ind, wall 

Kin ادم لم ةيضؤرادللا كو Lip Si مث هيدي نيب طم نب كلام ماقف 

 ةلصتم جاوذ صأق دع كونا دابو رضاح  Juهللا يف مهذخات ال سالسالا

  Be Nas et N Etفرا  ze! S 29وع اوباجا دوقلاو 0 بها

SS np lab ab Le ضقت دن por باصتقلاو تاهلالا 1ER Jam 
 روفعملا  deنا معلص هللا لوسر مهل بتكذ  ausموحرلا نهرلا هللا مسي

ulيم  = Jam)ل  Are: alعم كلل فاقدو فلا بانو لفاو فراخ  

 اهعارق مهل GE ءهموق نم an مسا 3 Le نب كلام ياعشملا يذ اهدفاو



ayr 
 == خر

 لبق تح rl, ey ضرالا 8 سمشلاو .Mo 5 ١ سومتلا ليغ <
 م ذا 9 2و

 م5 -5

 سه مئاغملا نم es ةرماو جيلا خاوزلا .Ne u (gb يدوذ أذا ةعمجلا

.. u. .. u» -. 

u, 

A Rd) ناتاش كلن الأن نم رّشع % قو رشعلا er 2-0-5 An! اه ‚es Ami! 

ER all me Se لك ga ةرئدار ةردلا or) $ يفو ادهش عبرا arts 

all a ةضيرف هناك ان اش lade, xl مذغلا ئم rl 0 يفو ةءذج „gie 

1 % 3 = 

 هذاك 0 ١ ءةيئاردضو E ناك نمو مهياع ام لغم ,ul مهل ام لثم هل

 مد <

 نف Lu < 1 فاو نا دمع وأرد .Sl 1 „53 ملاح $ يفعو اهذع درب ل

 ,Any هلل er ab كلذ عذبم نمو هلوسر مو هللا rs هل 56 كلذ 9

 - مده مو

PAKET Ar) er ةعانر مودق 

„ÜU- و 

 يمادجلا ديز ;er kel در روب لَمَق ع 3588 0 le„ هللا لوهعر دع 2 مدقو

32 u- 2 

a بذكو هاا ee del, LIE ملص all 3 seaal ييمجضلا مث 

 وعند هي

Se Krلوسر  Fl) allهموق يلا هتثعو نأ دنيز ىب  Soleمهيذ لخد نمو  

.. © 

 ربذا .Pro ةلوسر 25 هللا بزح ?As 3-3! u ةلودعر يلاو ءالا ىلا مهوعدي



ayı 
v- “Un ‚20 

 مهلا مرح er °27 معلص هللا لوسر تعد

= » 
 Be نب ورع مه دقو يو نا دعب .eg تعب دق معلص all لوسر ن ا دقو

a) 

 بتكو مهتاقدض mer Sala د aa u مهطعبو نوحدلا يف : مههقفيل

 م ل

alاناتك  ageهدا  SÄgE Ausاذه مهدرلا نورا هللا مسد ا 343 =,  

saاونا ىنوذلا اهيا اه هلوسوو هللا نم  ERهوقعلاب  a ee er 

all Sam,ورجل  erةرمأ ىلا يلا دتعب نبذ 2  ai,ةرمأ 3 هللا  ob ak 

 en Seien د 0 er ed, 14T يذلا عم هللا

 ديد ve نقار 1,231 Be An ىلإ en 33 ie or وشب 2 هللا

 .. نب َّى 03 521

 رك هللا نان ملظلا ين مهيلع دتشيو فحلا يف ساّنلل نبليو مهيلع يذلاو
w .. us - - .. 

 اههعبو ةنجلاب سانلا رشجيو LEN IE هللا ةنعل الا لاقف هنع يهنو ملظلا
-u3 . - - 03ل  

 2 و EI و 3 3.9

 39 م هاند نو و

 a نأ الا ربغص دحاو بوث يف ددا يلصي نا سانلا ER) 0 el وه رغصالا

 ©. © ه مام .eo u 0 معاند

 ,A>yR يضفي دحاو بود 3 nn = 5 er Js a,b ı يدي ايوُد

Er506 ال «ددو هللا يلا مهاوعد م روياشعلاو ليامقلا يلا دا ىنغ  

er? a)يلا عدي مل  ax)!ى يلا اعدو  Jamيد فيوسلاو اوفطقولف ر يامشعلاو  

FF PER! de سافغلا las أ كييرش و > My) يلا مهاوعد os 

 ae pe Gew نبهعللا يل يلا مهلجراو ففارحملا يلا مهيديأو



ays 
Se EXP 

 معلص هللا لوسر يلا دلاخ ليقان + هتاكربو هللا ةجرو كيلع مالسلاو مهدقو
 = «.vu وانس

As 2 a3),يكد  er Saبعك  esيذ ىنبصحلا نب سبق  Ay EICH] 

 2 د = كا
 en دادشو يدا_يدؤلا دارق نب هللا تدعو ARE ER 2725 نادملا دبع ىبأ

 معلص هللا لوسر طع. اومدق اف يايضلا هللا ديع نب ىرعو يناذقلا هللا ديع
Aو ”  © 

 هللا الا هلا ال نا دهششا اذاو معلص هللا لوسر لاق هللا الا هلا ال هذاو هللا لوسرل
Jم نم  

8 

 دمع er My لاف ةعيارلا اهداعأ مث ددا مهم هءجارو ملف غخةلاقلا اهداعأ

 لاقف ىارم عبرا اهلاق اومدقتسا اورجز اذا نيذلا نس هللا لوسري معت نادملا
eو نعنع © 09  

-E . 23نت  

 3, كأن دج ام ,all مأ نادملا لمع er Ay Alt مكمادقا تح“ مكعوور

We a un .. 

Lanادلاخ  JEيذلا هللا اذدج اولاف متدهع نف  Glasلاق هللا لوسري كب  

. 0 0 

 اولاق ةيلهاجلا ين ملكتاق نم نويلغت متنك مي معلص هللا لوسر لاق مث متقدص
 هع تو = -E) o هوم

 بلغت انك اولاق TEE نم نويلغت متنك دق يلب لاق اددا بلغت نكن مل
Z>0- .هو مس  

.©o. -sEو ه5  

 دعب اوثكمب مف ةدعقلا يذ مدص ىف وا لاوش نم Ka يف مهموق يلا ثراحلا يب

 3 كرابو مرو معاص هللا (Jam يوت <i> رهشا ةعيرا الا مهموق يلا اوعجر 5(



goq 

 as eo او م !air Jost lim نان LAG مهلتاقي ن "| لجق مالسسالا يلا

..u3 

 Re x 3 sache ER ass 0 مدق يد Sll_= ar مهلتاقف

 كلذبو معلص هيث ةنسو هللا باتكو مالسالا :مهللعي Als مهيف ا يلا اوعد

 نم هللا لوسر ينلا ديد ميدرلا نوحرلا هللا مسو معلض هللا لوسر يلا .ديلولا
 و

er Alleدهلولا  RIهللا _لوسري. كهلع  Az 3b 36, all! ipكيلا  

 ىلا he, KG كيلع هللا. Au all„ لوسري an اذمل za Ya ال يذلا: هللا
 و م تع ونت -

 هنن د

 Kinn هللا US, ar„ ملاعم مهتم مهذم ,us ! Pr U En ناك EN يلا

 IN مالسالا يلا ee مههلع 50 3 مهتلتاق 2 مل ناو هيد

dam, dal $ ARهللا  Be, „loيذ ام 2 <  Bi ad! Ss I 

 2 -د w-ä م

 و

Jam,هللا لوسري كيلع مالسلاو هللا  Ageهللا لوسر هيلا بتكذ « هتاكردو هللا  

9 : 

 ٍنءاج SU نان دعب اما وه الا هلا ال يذلا كيلا هللا al نان Sale مالس
 1 : ن و دو

 اوباجاو وكانو \ 3451, !im لق بعل نس ,Sal OF a m مم

u uv2 
  au rsمهاده ل وأي  „a allمهرشوق , Nلجقاو ,( idكعم



504 

 6-2 - د

 عمال ورع نب 5 مالسا

 هللا لومسر يلا قاتلا مث يماذجلا ةرفاقلا ني ورع نب ورق ثعبو قاد#ا نبا لاق"

 لي دع ورا لماع (DEE PET RETTEN, I معلص

 مورلا غلي اذذ EN ضرا نم اهلوح امو ناعم Ay ناكو برعلا نم مهيلي

 لاذ une يف لاقف مهدنع ةوسيخ هرذخا يح ةويلط همالسا نم لاذ
- be 2 > 5و eu 

 ناور-ةلاو !la نب مورلاو glel اقفوم la‚ تقرط

ce „us 0 

ak. كقو el GC) كدمعو يأر دقام ١ solang لايخلا 538 

 <= > = = Wr = .20م(

REN = الو x ste ادمتا Sa ىبعلا ى jet 3 
5 ”, 

“bs 303 -ه (ن 

gu = ال 5 طسو 

 قف خل و

3% Be ir a 
z -Ö - 

 ?” cl, un aناميو

ke all,يذا شيك اوا  

ur 3 = 

eis! oil Ns BE 

af,تعجب  Jalىنلا عيبا ام  

 JE نسلم وع ,a JE مهل هأم دع هيلصل مر RERR قف
 u . EZ- مان

 لحاورلا يد>ا قوذ يرفع ءام ىلع اهليلح ناب du ينا له الا

 .. و 3 -s2>0 0م

35l5 geاهفارطا 3.8 اهما لحفلا برضصي مل  „lu, 

zeو  
erيرهؤلا  er!اذ ءذأ باهش  u.لاق هولتقول  

auFE w» 2907 se - Uwe 
2 

 يماقمو يوظعا (a5 ملمع

 ى يلاعت هللا هوحري ءاملا لآذ JE هويلصو هقنذع اوررض مث

 ةيلولاب نب كلاخد دو لع بعك با تراها يبا الخل

 a عمبر رهش يف ديلولا نب دلاخ معلص هللا لوسر ثعي مذ قاد ىبا لاق

 - uو -

 نب ثراحلا يند يلا رشع ةذس يلوالا يداهج وا  herمفوعددب نأ ةرماو



goV 

 ةيزجلاو ةةدصلا نم مآ دنعام اًرعهجا  „Kill uاظظوقلباو  ol ERمهربما

 الا هلا ال نأ دهشي اًدمدع نان دعب اما اهغار الا نيلقني الق ليج ىب ذاعم

ROT WR كنا ينثدح دق يواهرلا ةرم نب كلام نا مث هلوسرو «دبع هناو هللا 

 ىبكرشملا تلتقو رج لوأ نم  > Prكرمأو  Ins gesالو اونو“ الو

 الو دود رك ال ةةدصلا ناو مكربقفو مكين ل وه هللا لوسر ناف اولذاذ"

 لشأل  anيف اهنا  E65كرب  dad als bel leاكان حارا

 علي دق  zuيحلاص نم مكيلا تلسرا دق يناو اربخ هب مكرمأو بيغلا ظفحو

  er Meايس مينا وكرلاو يلد  alسالسلاو ماويلا موطن

 ى هتاكربو هللا ةيحرو مكهلع

 NR نيح le معلص هللا لوسر ةيصو

 معلص هللا لوسر نا San هنا رحل 2 لب A aus an, Sl نبات

 كتفاز لدنك الو اوشوو رسعت الو una JE كنا 20( ,Ag تطول ذاع قع يف

 ال نا ةداهش Ba حاقغم ام كنولاسي باتكلا لغا نم موق دك هت

 هرمأ امب ما نهلا مدق اذا يح ذاعم جرتخ لاف هل كيرش ال ,ron هللا الأ هلا

 أم all او بحاص اي تلاقف ىهلا لها نم ةارما Rat معلص all لوسر هي
-wEs Us E 3 

 اهجوز SR يدوت ن A مدقت ال ةارملا نا كحبو لاق اهيلع ةارملا جوز فقد

-0 

 لوسر بحاص تنك * ,AU تلاق تعطتسا ام هقح ءادا يف كسفن يدهجأت
u. DV >.د  

 url) Say هيأ ثتعجر ول £=, لاق جوؤدا ف اك ملعتل Kl هللا

22 - use 5 Es 0» U» 

 يدقح ثيدا ام ديبهذت يد Si تصصمف امذو ادق ءاردخم

121 



a04 
u. ع 

 لمحت ىم , al Jamتراهىملا يلا يذلا  erللك ثغع  er er Jaالك دمع

  02نهود 3

2r20:9 8 

us و -ä- zu Se 

22 u-£ nn. و 

  PER Hallم متوطعأو %5 لآ  ilلوسرلا مس للا لس , aiامو

 بنك  a rl eeتدل. 211
VER Dar oO u, و >0- .- 

 SEI بو نودل ةغذيا Sry N لالا g نأ ركعلا (ta برغلا Au 1م ىلعو

 لردالا er? yes لك يو امش لدالا er? ar x x قوقل ني ليالا قم

 وأ Er عودت ر ةولا ند N لك ىو 5 عل هم ىبعيرا لك 83 ْن انامش

 ضرف يتلا هلا ةضيرف اهناو ةاش اهدحو Aal مفغلا نم ىيعبرا لك ينو ةعذج

 ذعر ةهفشاو كذ ;er ums Bee 363 In al ند 35 حصلنا g نبذموأا يلع

 م ةيبلعو مهل Is <( ىذموملا ين هذان SEN رع ,nis „ib ةمالسا

 0 « و د

 ند هداف نارصن وأ يدوهب ند ملأ ند هذأو ,Alam ةمذو anf غمد هأو مهيلع

lo 2) Erمهيلع م هدلعو مهل  x Ss msهةينارصن وأ 7 دع  a3l3  

 و 3.3

 ةوق نم فاو افيد نبع وارح 6 اولا ركذ م اح x دع ةيزجملا هولعو اهذع درد

 هلوسر ةمذو هللا ا نان هللا لوسر يلا كلذ = نك 0 ةضرع وأ رفاعملا
ss & = 

Ju, ١ rer اديد all dam, 5b Ar ko! "alu, aN ودع al عدم ندو 

-.u 

Aus, Aus Ar ar ge مهب م DR 2 ‚ul 5 ا er يذ ةعء/ز يلا 

 تاك ae, ie er Sa, Pr er ER داع سس كلامو a3) er هللا



000 

u. 5 هب = 0 

 u | كد [ 5 ه٠ 9 ه

 هنا لاقف شرج لها um SAN, ES هل لاقي ليج اندالبب هللا لوسرو الاقف

5 

si, er? uneغلا لاق هللا لوسرو هئاش 3 الات ركش  Edeهللا  yaدوا  

 لوعسر نأ ;Ks 5 ناقع يلا وا ركب يبا يلا نالجرلا سلجل لاق نالا
 -« و -2 ن م - ىب .0-8- ها مس

 وعدي تا الامس معلص هللا لوسر يلا اموكق 45 اكل !fe IN HI معلص هللا

Prهس 5« هع  

 Img مهذع عفرا مهللا لاقف كلذ هالاسف هولا اماقف اكموق نع عقري نا هللا

 مهباصا موي اوجيصأ امبموق 255 اميموق يلا ,(am معلص هللا لوسر دنع نم

 ةءا_هسلا 23 Else معلص دللا لوسر &43 لاق يذلا ea قي هللا Dus er درص

 سس 5 3 (نه-

 متم

 ةرقب ةريثملاو IR سرخلل ةمولعم مف دع وتو لوح sr مهل يوحو

 تناكو دزالا ئم لور ةوزغلا Ss; fe 1x5 Ei RE ساخلا نم ?sie, er توا

5 Kr 

 ee RR اوناكو ةيلهاجلا يف دزالا نم بيصت معثخ
u » [2 055 5 خرإ 

kurseرملاو ليخلا اهيفو لاغبلا اهيف ةيياخ ربغ و  
"ee .u- 52 

 za اهل تاس لق gas rs اجعزاصم a ا انيتا يتح

- ” 

 gl 1 RR اوثادا u اف Sa تنك Wi تحو اذا
2,223 

 مهياتكب ر ريح كويللع لوععر مودق

I )26ه 6 -( se U 

 (EN مهلوسرو a ىم همدقم er كو er 55 معلص دللا لوسر IE مدقو

2-5 

 نكبعر يذ :ww نامل ل IK NE up ميو ل لاك ME نب 8 0

 -0و

GE, = 

 ميحرلا !u هللا مسد معلص هللا لوسر مهيلا بتكف هلهاو KEN مهتقراغمو



a0 
 . ei nes, = S- -- -- 522 uS-و | هن 5

 ورجل ( Reناكل رج هسه  = Joyل5 ارم لقا ربعي رفاشم ا 6 دوسأ

 ! Azثراحلا 0 كتيقرب  per aa en xt osم 8 “pe, ARrA) 3ركب يف

 =  asمآ ةقتتساو ءلزقو , a slملا لاقو باصا ا  er 5ةولح

3 e نو Ss. تت د ن 

A لاكت ال ذا اهرك „Sl, ناسغ بر كاذدقاو 

 اذهو هل ةديصق ىف تيبلا اذهو هاسبا ردي = يناسغلا جرعالا ثرالا نال
  9°و هن -

  Imند

 هس

  0درص  enهللا ديع =

 .=  m Sr aدزالا  erلوسر  allدع معاص  im 7ةموق ىم

 , alنم دهاجب نأ  Klرولا ليابق نم كرشلا لها نم هيلي ناك نم
= 

er 0 asلؤن يح معاص هللا لوسر ا هللا دمع  Drثيموي قو  

5--03 9 

 اهولخدق ori اهيلا ت تو دقو ىنولا ليايق نم ليابق اهبو ةقلغم ةنيدم

 اوعنتماو رهش نم اهيرق اهيذ مهورصاخ مهيلا نيؤسملا ربسع اوعمس < مهعم

 ركن هل لاقي مهل ليج يلا ناك اذا يح اًلفاق مهنع عجر هنا مث هنم اههف

 ردا اذا وق lb باو جربخ امزهنم مهنع du lel sl شرح“ كفار ىظ
»> 35-- .2 

 يلا مهتم ىنباحر اوعي شرج للهأ ناك دقو ad لن مهلتقف :egal تفتطع

 ho هللا لوسر is ام اهيمق ;sl alslay soll معلص هللا لوعر



ao 
ur “- ER u »-=- 

Fi 1. et اراج 5 رش ةررذ 3 lass 

DE, ثبحخ نم de ge a I, 

Er 3). aa هاوق „us er) لاف 

„u u- دن 3313 
 تعنشالا مودق  ER erدقو يف 5

INS دفو يف سمق نب ثعشالا معلص هللا لوسر دع مدقو öl ىبا لاق 

SR معلص هللا لوسر ديم مدق هذا باهش نبا يرهزلا يذدخ 

 اولصكتر مهمهج اولجر دق هدحسم معلص هللا لوسر لك اولخدف ةدنك

 لاق معلص هللا اوس ن دع اولخد 5 ريرحلاب اهرففك دق ةريحلا 5 مهملع

"ill De N لاق مكقانعا ين ريرحلا اذه اف لاق لب اولاق u ملا 

x نبا كندر en Ki we هللا لوسر-ب سيق نب ثعشالا هل لاق مث 

 "انين  eeتابع نب سانبعلا بسفلا ذكي اوسلو

li اذا 1: نيرجات ناك rare سايعلا ع 565 بيع 2 ةعيبرو iz 

 5( :Si, SS ع نارتؤكمي رارهلا لك 943 wg الاوز اه ب ER برعلا wars يف

 د الو انما اوفقذ ال عذاَهَد ur رضنلا وحي ندع ا مهل لاق مث 78 1.6 ةدنك

 د Be ال all, 3A] zön la eis له سيق نب ثعشالا لاقف انيبا .نم
an 3U->د  

 لق نم مارملا لكأ دلو نم ثعشالا el I * ىيناغ هتيرض انا اهلوقي

 نب ار اجلا نب ةدواعم er ern: un ردك er 2° er ثتراسحلا يارما ,Pi ءاسفلا

 HER 31 Br a zo ACER يدتك en ةيواعم un Er نب روث er ةيواعم |

 ه -5 22

 !rt Er. up Ste„ ةارما las ماج er Use xl ساذإ مأ يبس نوف



aop 
er er 

 ون =

so, tal; ارما عاعدص يذ مود Pe 

u ü- 

 5ل- (RA فقورعم او al اعتاب كرما

 en = et = a نم تجرح

 دن <.

a ee Anke نيو ذع ينافمت 

 نو م

 ده للدح sl. an يوهنلاك ةضاغم ياع

 نا -

sous halge co نافسلا ينثام جم Be; درت 

 (son 3,3 اميل ul يقيق ا ولف

S>U>5 - مس - = -  ) 

sa ya نثاربلا نيش us a 

us .0- a 9 و -u 

  لضةعمف Kon C „’ نا ,Sl و م1 همي

 ن و -u- هن -U- و

 هد_ص_ةقيف هرضفخكف 83,45 هذا خارق

 ur -U - ني لن و د ن

  ud. al. 82-049,داز-وف <

 @3 - < G هد 7 5 3556

 هديو هباميثا ترزرحا اهف كرشلا مولظ

3... ze 2 

er Gyا ما ءاعنص يذ  lmكدشر  

ur راس 

zari), هيتات all a, Lt 

- as 

Bas, As le ةرغ et يذك نكد 

- Us 

u ئم همود يف en SM“ er ور ماقاق Sl نيا لاق + اهردأس فرعي ملو 

©. 

 Ars نب ور كرا معهلص هللا لوسر er اجد Er نب ةورق مهيلعو دبي



901 

 - ب نع

Lu! sg! ينفا 3 393 Slam 613 sh 

 لاق ! gerن £ 5# 5 نان هاوقو ا-هنم تدب لوأ م اميه  * le) ersىبأ لاق

 02-39 ماس مم

my) 53 Slةورق  erاقراغم معلص دللا لودهسر يلا 2  SUلاف ةدذك  

 و «

 اهءاسذ (se sis Ja تدك ii تولع 7 اه

- 0-3 

 si ىسدو اهلضاوف ١ (ga ةديبع وبا يدشنا ماشه ىبا لاق

 .u- v2 .u د

 د 3 5 و
 AU لوسر هل لاقف كلذ ءوسي ال مدرلا موه يسوق باصا ام لثم ةموق بيصي

Ur 33 = منع  

 JE معلص يبنلا هلهتساو Ins الا مالسالا يف كموق دزي مل. كلذ نا اما معلص
 .w u 0.9 و
 خةىدصلا Je ىضصاعلا er ل همم er كلاش الا م تعبو اهلك جحد ذمو Auf دأ 2-2

 a هللا Jam) 33 > 3%, 3 ÄRA ناكف

 سو 5 هوو
 (AM يب ىم سانأ 8 برأ يدعم ur درت مودق

 (dub AA يد rt] ساسنأ .Re برآ ar ur 1 مءاص !al لوسر & مدقو

 دل لاقي شيرق نم الجر نا انل ركذ دقو كموق ديس كنا سيق اي معلص
 د © 3

 56 ناذ ade Ars يد هيلا انب فقلطنات ين هذا Jar jJau جرخ ىق دمع

Gr 2هن د  

 افلم لكذ ربغ ناك ناو هانعبتا دانيقل اذا كيلع Lie ىل هذاف لوقي ذك ايمن

adeسبق هيلع 0  u, RR Saدر يم <  schre erفاح برأ  erدع  

..uE 

sl حوشكم er ma? Ss: غلب (5 &s as 2 Als معلص هللا لوسر 



g0+ 

Kaيف ناطلسلاو  Areحمست نا. نكشومل هللا  all;نم ىقيبلا  

 تيقبور ZUR تضم لوقو 255 Ku لاق مههلع تكف دق لياي ضرا

 دقو تضف لباب ضرا نم ضيبلا موصقلا تيار دق ىنوكتل هللاوو ةثلاثلا

 تيبلا اذه صح“ يح فاض“ ال اهربعي دع ةيسداقلا نم جرخت" ةارملا تيار
>“ 5 

 م هذخاي نم تجوي ال يح لاملا id ةئلاثلا نتوكتل هللا مياو
„be 3 3) 

 دارملا EIER en ظورذ مودق

ae 

Gjlie Lonbe all لوس IE all Lu un 35 05, Sl el I 

 ناك دقو معلص هللا لوسر يلا مهل !اذعابمو ةدتك كولمل  Jaدارم ىبب مالسالا

 ديا مهول gan اركز اا هلو نما نادم legs Ale ةعقو 51085

 نكذب كلاس نبأ عدحالا]قااجع ale ىلا داك ىذللا 35 مولا عموما هل لاقي

 + كلا رج قبب كلاما نوبلا كادوا قادم داعي وكلا داهم نبأ لادا“ موهلا

 Same نب ةورق لوقي موهلا كلذ ينو قادت! نبا لاق
 SH م ص -و 5 3 23 سانام

Op”ةنعألا 5 افي (ضودخخ ىنضو تاس 3 دع  Lu, 

zer u نو- 9 

Leiste ربغف بلغت ٍِ KL) Be ara AT GC" 

  3 -U3 su» 4 uمم

ins) ةمعطو Kal, ىركو ىرمبج lub نا امو 

ER De oe Ir 305 4 

us Li Su Te Je aa „sol كاذك 

I- .. . -.o> 4.93 

 . 2 Usد  Urنع .

kg يسر N) ul #2 تا ‚Ss a; تيلقذا نا 
 2 ع

u. VO.م ند ©  

 use هدأ !ol ٠ بدر د مهخم رهدلا 2 ,Luz 6: يف

' = 1A ساركلا قب Ar kun 5 كولملا is ولف 



arg 

a I, تكرتو كدلرو Kal, Zst ملاظلا zu er 

 كا تلق لاو ك Als le ET 1كم يابس  AUSتميس

 مث لاق تركذ ام  Syاذ ام ةمزاح ةارما تذاكو اهل عدقد اطدتع كزءاغان

 : E Jeلولا كيرلا فيرس هب نفت ىلا وهنأو قرا تاك رعولا ذه ردا

  weنكي ناو هلضف هيلا قياسالف  BRلاق ثنا تناو ىهلا زع يف لذَت

 تلق , allاذه نا  hlةنيدملا نا معلص هللا لوسر يع مدقا يح تجرخخل لاق

 هدم و وهو هع تلك  A ahوا يدع

 فلطنا معلص هللا لوسر ماقف متاح  aذا هيلا ي تماعت هنا هللاوف هتيب يلا

 ةربجك اةفيعض ةارما هت  Abs FRتلق لاو اهقجاحب ق هلكت اقيوط اهل

 يسفن يف , allلخد اذا يد معلص هللا لوسر يف يضم مث لاق لكم اذه ام

 هذه ع. سلجا لاقق يلا اهفذقف ايل ةوشح مدا نم ةداسو لوانت هتهب يف

 سلطان ثنا زر تاكا  ONEهللا الوسز نتطجو اهيلغ تلف ةحات]

ER ls a لاق مث لكم or اذه ام all, يسفذ يف تلق لاق ضرالاب معلص 

 متاح ىبا  BR SBلي تلمح  0 ETC HE HERRNعاورملاب
En ©هاء  

 لاق ,all لجا تاق 5 كنيد يف لل لع ىكي ما كلذ نان لات يلب تلق لاف
a 

 Jess نم ك Isis bahn يدع اب !Sn لا مث له ام معي لسرم ين هنا تي

 يح مهيف ضيغي 3 zu Ben هللاوق مهتجاح نم يرتد ام ىبدلا اذه يف

 مهودع I نم يرذ ام هيف لوذد نم Kia اما Kerl, al يم Say ال

 اهريعب لكي ةيسداقلا ,A ممسك ناب re مكن نت ةلقو

 نا يرت كنا ديف لوخد نم كعنمب "lei Kal, Gl ال تيبلا اذه 13 يد

120 



AHA 

  TE gie Sta Sl, a5ا هديه  eeديدع  Nنا كلو

hs. ua مث يدّلوو „Aal Skzeli Lgais get 

 متاحل اًتفب تفلخو ماشه ىبا لاق اهف ةيشوملا لاقيو ةيشوجلا تلسف ماشلاب

 ةؤينل زايع قاقلاكو اهي تلقا مالا تمدق اجف رضاحلا يف  AUتست مط

Bay قرط elle opus a الوسز لكن Yes "مالقف تباعا قاف glei 

 غلي , Janيلا يره معلص هللا  LENبايب ةربظح يف متاح تنب تلعُج+ لاك

 اهيف نسي اياينسلا تناك جملا  zesتناكو ميلا تماقف,معلص هلا لوسو اهب

AN ge لع gie A TE ya Ollis Dun At 

 نمو لاق كيلع . , Salتلاخ  gasلاق متاح نب  zuمث تالاف هلوسرو هللا نم

 معلص هللا لوسر يضم , ansتلقف 8 رم دغلا نم ناك اذا يد  Nr alكذ

EAN لاق ام لثم يل 36 

 ياشان  PR Ben Tale a 5 Nتلاق  hisهللا لوسريو تلقف هيلا

 كف , = Je u; FORT ol, 1كيلع هللا  00 Nsالف تلعف دق

ge Sn يح 23 ل نوكي نم ER ئم يدجت"' يد a: يلجكت 

 ينيثذأ مث كدالب  eeاغلا يذلا  aلن 01
 S عن د

3 Bi Lei, Gl feläs , يلب نم بكر مدق يد N 

58 bs, مدق دق هللا لوسري ت ar erh هللا Jam, ut تلاث ماشلاب gi 

ERS ناطعاو le, معلص هللا لوسر ٍناسكف تلاق غالبو ةقث مهيف يل يموق 

 ذ ذا يلها يف تعاقل يلا هللاوف Es ماشلا تمدق يح مهعم 55
 = - و كك :و

 ىلع تفقو اهف يف ي اذان لاق متاح نبا تاقف لات انموت ىلا بوص5 ةنيعظ يلا



eV 
sE 77 [ 

 سال u و يا 3 3

 (N الأ aus x, ls نود هنزار الا نواح مث لضخب برعلا u لدحر يل „< ام

U- -u u. = 09» 

 يلا ,eat معلص هللا (Jam دذع نم جرخخ 3 63; .(a) mA, AR wm 1 انيق

50- N 

 ا 5 لاق al ةذدددملا er نم ١ A) #206 معلص هللا ل (Jam لاف ةموق

 سان 4

al, ىم ae) ER akakı 3 8 مدلم ما 0 ريغو ll RS? معلص دللا Jam, 

22 - so. 
4) wm>\ 5 و تاه اهي نونا هكا ةدرف خل لاقب مهاجم نقم عام يلا ee 

 لاق. توملاب
 03 1.0« :EI تدني ود - 0

 a2 ةدر غب توب يف ارداو ةودع قراش.ملا يموق لدترما

 يد تنل د - 0. =«

 ven weht رجب مل ىم كيهاوع ندا عل u ول ?f بر الا

Asيلا ا تدع تام  BA lsعطق يلا ع نئم اهعم  a)هللا لور  mis 

u... 

 “ وعن ع

 متاد er يدع رمأ

lu,ةيضارك دشا ناك برغلا نم لجرام ينغلب اهف لوقي ناكف متاح نب يدع  
SE.و 3 203  - 

Samy)معلص هللا  > Emتكف اذا أما ينم =  I2,.1اغمرهش  Gi,ايئارصن  

 < ٍِو 0 و
Gil,يموق يف ربسأ  el,تكف  nn aلع  Il, Ci, a?ا يىموك يف  

-u3 
 يرع I -. 6 مالغل تاكو 220, معالص هللا لوسرب fat FOR اق 3 عفصو ناك

 RER TREE NER line BES RE يلبال اهعار خاكو
 2 ءءء |

“om £ 7 U- - = 

 تاذ UT هذا مث لعفف ينذان دالجلا هذه BF a„ تعمس اذان ينم
 تح Us as فان © .. = - 3

 35 II هدنصاف De ليد كتقوشع اذا اعئناص تنك ام يدع اي لاقف ةادغ



ey 
 ىو - هن 2

 :لوهسرو ,ER SyAmd „lo al) Asia هد تذا ةقيغدح sr هد نأ ةذيدملا لشا م

 و9

allهيادعا 3 ايلا معلص  ARنئم بوسع  uلخفلا  Sاذ تاصوخ هسأر  

 w وان

a!يلا  Jam)معطلص هللا  eeهذ ورسول  tl;هلاسو 348  a) AT)لوسر  

 ينثدح 85, قاحا نبا لاق + ه؟ةيطعا ام بيسعلا اذه ىنتلاس ول معلص هللا

 نارا معز اذه ربغ رعب 9 56 an ن - | ةماهلا لها نم ةقممد or نم خوش

-U- 

 ul اؤف مهلاحر يف Ara ال معلص هللا لوسر Pe ةفينح يد تقو

a 1.95لوسر اه اولاقف  U A WS 05 UI allيف  WS,امياكر ينو  

(gliرمان لاق انل  alسيل هنأ اما لاقو موقلل هب رما ام لقع معلص هللا لوسر  

abi EHREهباككا ةعيض  SE,لاق * معلص هللا لوسر دبري يذلا  

a u£ o- 

 ك1 x LK u ae د يكل Fr 3 ملا دعم اوناك
 م ان

 a N د < مد هدم رمالأ 3 تكرشا تق ن نا معي ع ag 1 الأ

 PFOSERS ER, nn رع هللا ل دقل * نارقلل ةاهاضم لوقي اهف مهل لوقيو
3.0U-0 - = مس يل  

 اذ حضوو + اذؤلاو led + ع == قاغص نبد ئم * يكست ةوسن
o--uE 3 

2 Be 33: تقفصاف ss هذا معلص FA) لوسرل Reis BR ee وشو :الصلا 

SSم ناك كلذ يا معا هللان  

Eu- 3 ©- هند 0320358 

 aD دقو يق Just <, مودق

 0 ود هد 30-



 ووعم

 لوسر يلا يهتذنا امل لاق نسدحلا نع مهتا ال ئم an قادعا ىبا لاق * اهئارصت

allللا  aleلور هيلع ورك  Allمعلم  MBهيعرو هملا ماعجو  a 

 ينيذ يل نمضتفا SuN يود ك كرات ناو نيد ES دق نا دمحم اه لاقف

 ربخ وه ام يلا هللا كاده دق نا al انا معن معلص هللا لوسر لاقف لاق

Au JE aeهللا لوسر 5 نالجلا معلص هللا لوشر لاسر وف ةباحصا قلو  

 us sale هنالك سيلع مدح RT اس فلا يلا

 LE اهاياو كايا ال لاق اذدالي يلا اهيلع ALT سائلا ٌلاوض نم MS اندالب
5 $ & 

 مالسألا نسج ناكر هموق ىلا اًعجاو ةوراجلا ةدفع نمي يرتقب .*واقلاا ترسم ال

ER 521010ناك م هموق خجر 8 ةدرلا  Alمهنم  

 a هدراجلا لاذ رختملا LEN نوب رشنملا N ze Dal قش

 الا هلا ال نأ دهشا نا سانلا اهيا لاقف مالسالا يلا اعدر فحلا ةداهش دهشتف
.ö2 نو 315 „2  

 ينكاو يدرهو ماشه نبا لاق * دهشي مل نم رفكاو هلوسرو هدبع ادمحت ناو هللا

 en مالعلا تلعب معلص هللا لوسر ناك دقو lei نبا لاق * دهشي مل نم

 م 0

 مث au ui db كرا ا توا نب en يلا 2ك & a3‚ يمرضحلا

 نم ان -

 قى نيرحبلا هي معلص
 ن2 و م5

 باذآلا ا مهعمو ةقينح يد دقو مودق

 + 1301 يبيح نب <RER ee Birk يكد دقو معلص all لوسر دع مدقو

 مهلؤنم ناكف قادعا ىبا لاق FAR ايأ ا ةماغ نب ةؤيسم ماشه نبا لاق

 اذءالع ضعب ينثدخ را-علا ينب نم مث راصنالا نم ةارما ثراحلا تنب ماد يف



are 

 كدشنان لاق معن مهللا لاق  Laنياك وه نم هلاو ككبق ناك نم هلاو
ru 3 u 202 5-2 -3 ... 

 علخت ىراو nd هب كرش الو 50 هدجعن نا انرمات نا كرما هللا كدعب

 هللا كدشناف لاق معذ مهللا لاق هعم ىروديعي انءابأ ىراك يلا دادنالا هذه

 هذه يلصن نا كرما ءللاا كدعب نياك وش نم هلاو ككبق ناك نم هلاو كهلا

 ةاكزلا ةضيرف ةضيرف مالسالا ضيارف ركذي لعج مث لاق معن لاق سلا تاولصلا

il, all,يتلا يف هدشني اك ةءفيرف لك دنع هدشني اهلك مالسالا عيارشو  

 هللا لوسر ادم نأ دهشاو هللا الا هلا ال نا دهشا قاف لاق غرف اذا يح اهليق
ag:5 5 و  > 

 م صقنا الو ديزا ال مث هنع rg ام بينتجاو ضيارفلا ءذه يدواسو
 يي -

ie .. 3 -E = 

 اوعقجان هموق IE مدق يح جرخ مث هلاقع فلطان هربعب يان لاق + ةذجلا لخد

 (ro - ©. =<« د =

 فا مامض اي هم اولاق يزعلاو تاللا تساي لاق نا هب ملكت ام لوا ناكف هيلا
a .--ل - دو  IL} eeه3 5- 60  

 نأ نارضه الو ناعفني ال هللاو امينا a لاق نوفجلا قتا ماذجلا فتا صربلا

u u = 

Alfهيلع لزناو الوسر ثعي دق  UTنا دهشا ناو ءيق متنا اهم هي مل ذقذتسا  

 ss هم هن

- 

9 3 . 

 alas اذعمس اف سايع سس هللا دمع لوقي لاق اهسم الا ةارما الو لدحر ةرضاح

 يةيلعث نب مامض نم لضفا ناك موق
— [777 3» 23993 

 هبع وذا شنح ىب .رع ىب دوراجلا معلص هللا لوسر JE مدقو قاد#تا ىبا لاق
 .vo 2-و 0

 تاكو سمقلا دمع كفو 5 يلعملا نب رشد = ةوراجلا ماشه نبا لاف * سيقلا



ger 
 2 © - و

 اديقفلا وه تاكو Be ملو عجوو ملو يود

 تاق كا 122 0 2-3

a, aنان  ea 
5 5 - -u2 

 اراج ملا ءاوس اوراج ناز. ميرك Mikes اودصتقا اذا

 اراح تاموملاب موقلا ٌلهلد ام اذا اعلطم موقلا يدهيو

 اهيا (age لغو let. pl اف nähe lg نعاس اهدا عا 3

 0 a سمق gl O2 كلام un ع دعب يشما تدع

 تصعلا روس تلا دابر دعت 0ك م OR عكاظ يارب اكواد

 يهل تاهبا ين نانومجلا ناذهو ماشه ىبا لاق

ar 0نع ادفاو ةيلعت نس  laركب نب دعس  

 لاقي مهنم I < معلص هللا لوسر يلا ركب نب دعس ومب ER قادما ىبا لاق

 ءان 3

 ء عفيون نب دياولا نب ىو ينتدخ قا-دا نبا لاق * ةيلعتد led هل

 ركب ىنب دعس gi تعب لاق سامع نيأ نع ساجع نب هللا ديع يلوم 55

 ler اب حاقد هيلع مدقف معلص هللا .لوسر يلا ادفاو ةيلعث نب مامض

als ee Nمعلص هللا لوسرو ىدجسملا لخد مث  leناكو هبادثكا يف  

 d معلص هللا لوسر Je فقو < usb ee اذ zaäl ist ei ماوض

Seelمكيا لاقق  Lab Ahle BREIدع نيا افا  

 .ga ine IL فا بلاعملا دمع ىبا اي لاق معذ لاق نيو لاق باطملا

 Saas لاق كك ادب le Mn 8 ال لاق Kuss يف نجع الق ةلاسملا

 الوسر اذيلا Kür; N كدعب نياك وش نم هلاو لكيت ناك نم دلاو كولا هللا



art 
.... 

 مارحلا يلا بتعحلا لاو اهك

 د و اد

 ما-دكلا بابرا سذ ام اذأ

--5 .2 .. 

 ,<lu 47° b لغت اهل

 و ن د نب

 6م لكلا Kmanes ىنوظت

..:» b-i» 

 jI-mi يبا الأ مايالا يلع

- um. EEE 

 مادوناي .Goa I كلاوخ

 ناو

Er فيطالاو De عنا 

ware Ce 

ae (31اراوص 5  

„GE =-- ى 

 !ىا |

> . 

EEE Is,اد لم ل  

 - ردد

 Ip wi لهغلا ىئذلا لثنم

a EHE \ 

WR,قئارت  Near 

eos - 3. sou- 

 ادردصأو اعءفاي اروقض اهرش

 ام اذا اهلا سراف كيراو

Sloy Aal ريكي اذا 

sl_5) a SI: موب ا 

 و - د

RS Aاهارع ند كيا  

FRE AUS Ar 
 =  7775-(ن د عن -

IR u Ark; 5b 
 تث <

za 5 

 اماد 0056 ع تثدح لهو

0 

JE aha لاو 

REN &اذيرا ميركال  

 يطعيو يذدع 18 هلام 2

3 

 اددع ام اذا ai ليال

 ادروا يرض ياسو اذا اهفر
..) sus 3.0. 

 ادعوم نا 7 ابرق دادوب

Rhاذنلوو افراط لامو  

ver a لاقو 
 0 سا نيه ساس د - نو

 ادوهذ يح انيكبان كورا تاربخ اهنغت ىل
-u-03 Se 

 اديحملا نوسكي < ىمادطا لبطولا وه ذوق

 2 3 داو
say0 سوقلا افوقل اذا ىملامظلا امنع  

RR) ER söläckان ذا  



Quo 

 نو ..

Nas d Be ماقو Lie 

Be وو هنن 

Mail; SR! i اودصقي 0 

uفريطل  ed_5>J1lدبللاو  
 م ا

 دضعلاب هاتشلا حاير
 نت نع

 تول

 Sa يافع يتسلل

 ie, Sl نا End دق

 درجلاب ماكبالا هايظلا لثم

 لإ ةهيركلا مود سراغلاب

3® Us 

 دعي دعي ناو Re عاج

 - و
 an دامجلا

Ge عنو 

 ee u 2و

 ددعلا ئم !Sp ناو لق

SA, كالهلل مهف Lay 

my Beدهجلا دع اوفعي هةيبو ةديبع يا نع  

 كيرا يكبي اضيا u لاقو Seel نع
us 35 -  

 ماصخلا موي اهمهض عئامو
 .. خرإ هدد

  0. suو3 وه -

 سه .Or 5. يي

EI 
  ak 4مهيغش لامي ال

ee s ه6 نو 
5,3 > er بميرا قل 

sl دسدرا um, As ER 

 « - تب س 2

RESETةمر-صم اال  

 مه ةباغ a se عا
 u تا هو وو

 ع ع0 و

RN RAR) ä 

ll,رباجلا  Elاذا  
 22 عم ديم

 ودو د 2
mnكا = يكب  

 و هد سس هت

Mi مود Fr Ai, 

 اعنش كارشالا ديادع ربطت
- 00 I هع 2 - نهد و Guss 

  “lie. teم0 - تت | 3.43

119 



gt 

 Sa ديرال رماع لاف معلص هللا لوسر دنع م اوجرخ اذ ليفطلا ىبأ

 يدنع 2 es ءر ضرالا ze ناك ام هللاو هب كرما تا 8

 x \5 كك اب ال لاق اديا موهلا كعب SAT ال هللا ميأو Sir يسفن يلع

er rl,ال نر نر يب تلج سا ورمل نذر هد  

 ضعبي IK اذا يح مهدالج ,oral اوجرخو * فيسلاب كرا كربغ ير
 - هس

 us ىف هللا هلةقؤ er g nn لهغطلا ني رماع دع هللا تعب فيرطلا

 قم ةارمأ توب يف لكيلا غوغل Fa رماع يب اب لوقي لعجل A يب نم ةارما

 ;a لبالا ةدعك ةدغا لاقيو ماشه ىبا لاق * لولس يب

 ىبتاش رماع ينب ضرأ اومدق يح هوراو نبح le جرخ مث قاد نبا لات

 اناعد دقل هللاو ءيذ ال لاق دبرا اه كارو ام اولاقف مهموق مهاتا اومدق اف

 هتلاقم دعب جرخ هلثقا يح لينلاب ا ألا يدنع هذا تذدول ad ةدايع ىلا

ax Er a) m AR RR N esaىلعو هيلع هللا لس „5  azردات هدا  nd 

 (un Aa ركذو ماشه nic +3 ةعيبر نب دبجل انا سوق نب كيرا ناكو

 معي هللا ديراو رماع يف هللا لؤئار لاق سامع ىبا نع ماسي نب ءاطع نع سا

 قم هدود نم مهل ام هلوق يلا دادؤت امو ماحرالا ضوغت امو يقنا لك Jos ام

 هلأ هلتق امو ديراركذ مث Tee نوظفحب هللا رما نم يف تايقعملا لاق * لاو

 نبأ لاف + ll ديدش هلوق يلا اشد نم اهب بيصيق فئءاوصلا لسردو لاقف هب

letلاق  u)ديرأ يكبي  
eoد <  

=oE 

2» a, 1 9 و en = Je. يضدخأ 



ara 

eu. . 9 

 هريحوي لآذ لاق اسوق نا هغلب نيد متهالا نب ورع لاقف موقلا يطعا ام لّعم

 نق. دعم د - . uUو هد - dıو هناك

  Sbبصت ملو ٌقدصت ملف لوسرلا دنع ينقشت ءابلهلا شرقغم
 وأ ىلإ هن د

se دع عقم ss al, مكددوسر 5( انكر iu 

ea gi هال ir 5-7 ب يح an) لاق 

Bassسبق نب تبرر ليفطلا .. نب رماع  

 رماع يخي ىع ةدائولا يق

u.ونت  

 en ديراو لوغطلا نب رماع مههف رمادع يب Et „ale هللا اوسر .IE مدقو

 قاع ارععج نب كلا نب يولع نبارربجو رقما نبا ذاعا نب 212 14

 لع هللا ودع ليفطلا نب رماع سدقق مهنيطايشو مسوقلا ءاسور ةثالثلا ءالوه

pm,نا رساع اها َمْوَق مل لاك 05, ائيرذقلا تورو وعلا مطلضا هللا  gellنق  

el EMهللا, لاق  ilيهنأ ال تيلا تنك  a ee 

die cr ARSTER Ce zul181 39 لور ملكك,  Linasدوب  JE se 
 هن

 هللا لوسر JE اومدق اهف فيسلاب ES ag, Lie وفعال

 ةدحو Al نموت يد هللاو ال لاق ll دمح اي ليغطلا نب رماع لاك معلص

 برا لف ميول لزم مادو ول ردت اا ركل يلاخ دمح اي لاق

 يداي ذو قلاع همضا هاذا هي nu لكاس

ISIN AL zurاما لاق معلص هللا لوسر هيلع 0  A, 
 3 يب مه دع اهب 2 = ع نع

 رماع يفكا مهللا معلص هللا لوسر لاق يلو Id الاجرو المخ كيلع اهنالمال



ar A 

53 3 7 5 

 مقاغنملا med سار بردضنو

2 Pan 
 مجاعالا ضراب وأ ندي ربغت

3 

Faكولملا  Jan,مياظعلا  
=» 

Ey 4 لك لطي ill, 

il ءيفب اسفن هل !فيطو 
 0 م5

 مراوصلا تاغف ا ai يلع

 هن ء-

 io Nu„ لا ين اأذداو

.. 3 >3- 

Sl, Er TR]صراكملا ركذ كذع  

 wa) zb 2 ام و اهل

IR 

 نو 3, 2

-. 0 

Di لك 3 عادرملا أف Gy 

 تا 3

  0-0 3وي و

oe a) 8 ST me 

U.» 

 5, ايد ,Eu = امل هات,رصت

 هءارتو رفا كدر _ت

Län; Lilz>اذا ةيو ه-ٌدود  

u. 

- U- 

 يكد  DIEنأ اورخفت ال

Us © - 

 مرا

usه0  

A 5bمقوج  ieمكءامد  

 5 ها

 اوودلساو ادن دلل = 43

z 

 يا
 جيء

 اًذرءامش نم وعش ةرعا_شلو Kubas نم تع Feen هدأ (As لجرلا اذه نا

 معلص هللا لودر مه رار موقلا عرف انف «انتاوصا نم يلعا مهتأ مالو
„usب 3 هاهنا -  

us er Beهاند  

v2 5.- تنا 5 



ar-v 
„eu. v5 vo. 3ب  »> 

 عمت ram RER بكيس لكشف

 و و

 اوعفر ke نووي الو عاندلا دنع

U. 5 

3 

Feاي  - 

 قم مجسم الو
 معدي

 عرذلا ةيشحولا يلا بدي اوك

 وعش دس Pr فئاعزلا اذا
393 

 علاش الو اراك ال3 :DIR ىرأو

Biene u- 69 uo2 

ine alعدسق ايدام  

 0 يذلا En كف ركب =

 خب . ل .<

 عيشدلاو هاوهالا تتواغت اذا
5- = 5 9 -.-» 

Luحفص كياح ناسا بدأ  

Isa 3 u. 

U» 

 اوعرش يذلا رمالابو هلالا يوقت

u Öمه دعي 511 سافلا 8  

vo.“سو م  

eye 3تهوا ام ساثلا  a 

 26م

aنساقلا اوقداس  zb BERمهلوس  

 د تي يي 9 3

ASS يودا d تركُذ 3-1 . 

 رمهل بدت ىل ينحل انيصق اذا

 ;leer tal رشا 81

 bo. Na وراك

 عتتكم ul قولا قا مهناك
 عن نو

Aمهخم  re eeاويضغ اذأ اوقع  

ou. 

esse كرتاف 08 يق Gb 

I 3 يب vo v2 

 rt للا وسر سوقي مركا

a w 9 - 0 

 ةيزاود كك Eee مول يدها

 ad sl_,.>N! Na مجدنا

 دز وبأ ندقنا ماشه ىبا لاق

 هتردرعس تناك نم 1 اهو يضرب

 نب ناآئربزلا نا ميغ يب نم رعشلاب معلا لهأ ضعي ينتدح ماشه ىبا لاقو

yaمدق  IEلاقف ماق ميغ ينب دقو يف معلص هللا لوسر  

 مرادك يماجلا ضرا يف سهل ناو

 - --.Öو -© -

 انلضو سانلا مذعي اهيك كانتا

 «<ن < m و وو 22



army 

  2 3-0rنع -«

  ausنا هرآ يف انكبلع مولا  Nاوعيش اولؤنا ادم اذا

IN مهر_تاغذ يق يلا انارت الف 
 3 0 و و ء بي و ر

 عقست مراهخالاو موقلا عجرهف هفرعذ كاذ يف انرخافي ىرف
I > بد 5 -}- o.E 

> eilt Mi NE افلا Ber انخا 
-u -a 

 Gay عبرلا مسقت افيقو كولملا اتم يوربو ماشه ىبا لاق

 رعشلاب معلا لها رثكاو ميغ يني ضعب يل هاور عيتم مث اًناوه ضرا لك نم

 هللا لولو هللا ثعيف اًيياغا ناسح نانو قالا ىبا لاق: + ناقريزلل اهركني

 منغ يب رعاش لي les اهنا هذا قربخاف هلو نَءاح Ai لاق معلص

 ,(Js51 U معلص ,All ya ىلا: تدر
- oe 

all San sisذا  >) de busمغارو ل دعم نم ضار فن  

 مئاظو عاد x ند ,List, is 5 5 لوف ا ءاتعتم

 -u- هل £ ن

Zumه زع ديرح  le sl,مجاعالا طسو نقولا  

 مياظعلا زاهكاو ,SM als, SON دوعلا ددومسلا الا نجا له

 يف تضرع لاق اسم لاقف موقلا رعاش ماقو معلص هللا لوسر يلا ثيهتنا اف لاق

 نامل ,erh all Jam لاذ حاقربولا اعرف US Ib It lese لكن تلقوا ملوق
 و تت - 076 بو

 I << 2 هن د sus ها ان ©

 عمتت تدق امس 2 دق مهتوخاو رهك نم بياوذلا نأ
Een 

 23-3 و 3 -&-

 و سدا تل u3.. دود 59 -

Ss suربغ مهتم  Basنا  Elعدجلا اهرش معان  



gro 

 ل “ 3.0 - =

Is yal Ua>, -فورعم ا اهيف تلعفت اماظع الاوما اهل بضوو امولم Ian 

> u. > BEI 22 نط Wen 

.u. 5 - ©- us- Un .r- u- 

us انككو مالكلا اذرثكال ءاشن ول اذاو انددع ام لّثم هدعيلف انرخان ىف مهلضف 
.َ 3.0 

 فرعذ اذار اناطعا اهف راجل سس , TEرماو اًملوق لق اوتات نال اذه لوقا
 هم 03 2

-69) . 203 

a et 

Jen كب عملو هيلع Ay En u) «843 يضق sa wa; تاووسلا يذلا 

SS „= نقم Abus, nr انملعج نا هتردق ئم ناك مث دل نم الا طق 

3--- ame 

  ) per: er aaa), Bas el Me ar „51 Ir 7هيلع  BERN ausدع

 هللا لوسرب نمان هب نامبالا يلا سانلا اعد مث ىبملاعلا نم هللا ةربخ ناكف هقلخ
» 2 P 77 

 و ن- 7-2 = د

 مان د

 ند ,all اوذموب يح ساملا لتاقث هلوسر m هللا رات ai ندع معلص

0s2  

all, 2عفم دلو اوسعو  ak,اليا هللا 3 هاند هاد رغك نمو ع  x sb,هل  

 + مكيلع مالسلاو تافموملاو نيذمولإو يل هللا رفا كنعد ليفان
vs - > 

 لاقف محب نب ناقربزلا ماقف

 و هوه نو و = 2. 3

 Zul بصخت انيفو كولملا اذه انلداعي ي الف ماركلا „=

 = زا = باهنلا دنع مهلك ءيدالا نم Lu ماكو

 و كف نب د

„ - 0. m = I =-- 5 



apa 

Er هللا Asus ىب Ab 04 نوع نب my)! ass UK er ناّقع ىبدو 

 ينا نب ةيواعم ىببر ينارهملا ورغ نب دادقملاو بعرافغلا مذ ين نيبو ماوعلا ىبا

Dub AR وا Kate ode SUN »هاف RE فيي ب تاقشلو نايغ 

  SS ORT DE MERةيراقللب تد عرقا لاعف

 2,51 تارثلا راقحيف اًنارك ارو يواعم ادي 45, كوبا

 ER ثماج بوح تارثامو N تانحلا ثاريم لاو اف

 ya ur pas pad dr a Ale lg أ ياتيبلا اذأهو

 * ميغ يب نم مويظع كنو ىف دعس ينب وخا مصاع نب ad ثراحلا نب سيمقو

 كلام نب ةلظذح نب كلام نب مراد ينب دحا بجاح ىب هراطع ماشه ىبا لاق

 er تاتلاو كلام er مراذ يني دحا سباح ىب غرق الاو مدع نب Bde ديز نبأ

 نب فوع نب ةلدهب يب دحا 5 er ناتريزلاو كلام نب مراد ينب دحا ديزي

Kg2  
 ديبع نب رقنم ينب دحأ N نب ررعو مدغ نب ةانم ديز نب دعس نب بعك

 مصاع نب (wid ميم نب Be كيز نب دعس نب بعك نب ورع 5 ثراها نبا

 ةفيذح نب نصح ىب ةنييع مهعمو {Öle نبا لاق «ديبع نبرقنم يب دحا

 لوسر عم ادهش am un ةنيمعو سبا>' نب عرقالا ناك دقو يرازغلا مدد نبأ

 ib See اناك ميغ ينب كفو مدق Us فياطلاو اًنينحو ةكم تف مس هللا

 حرستا ا | = هاو نم معملص هللا لوسر al دجسملا ميمم يب كفو لحد

a lg!معلص هللا وسو كلذ يذان دم  zeاي اولاقذ مهيلا جرنخ مهحايص  

Asكانيج  esلقيلف مكبيطخل تنذا دق لاق افيوطخو اذرعاشل 5 كك  

 يذلا هلها وهو لضفلا انيلع هل يذلا هلل نجلا لاقف بجاح ىب دراطع ماقف



ap 

 دوقولا ةنس اهتيهستو عست ةنس ركذ
N ةروس لوزؤنو 

BER: a, كويت نم غرفو ةكم معلص هللا لوسر Ali Sl نبا لاق 

 بوعلا وذو هينا تورش كيرا 2 tan Konويبف وبا يثدح ماغم بالاول

el, Sal نبا JE + دوقولا Ein يمست تناك اهنار Aus ةلسرو كلذ نأ 

 مالسالاب صيرت برعلا تناك  IRمعلص هللا لوسر ريما شو يوك

 دلو حيرصو مرحلاو تيبلا هاو مهيداهو سانلا ماما اوثاك اًشيرق نا ككذو

 شيرق تناكو لذ 5 ال بيرعلا ةداقو مالسلا اهيهلع مهغاربأ نب ليعامسا
U.» Jo 

lgهذالخو معلص هللا لوسر 2 تبصف  Ihتدغاتفا  enهل تنادو  

„u. 

 الو معلص هللا لوسر u مهل ةقاط ال هنا برعلا تفرع (Ru اهسخودو شورق

 x نم هيلا نوبرضي اجاوفا لجو زم هللا لاق زك هللا نبيذ يف اولخدق هتوادع

 يف نولخدي سانلا تيار متفلاو هللا رصذ هاج اذا معلص هيبنل هللا لوقي هجو

 ,(hä هايد نم رهظ ام. دعب هللا all كيرا محب خسف اجاوذا هنا نوف

 تاياوت ناك

 SUN ةروس, ]وذم ميغ يب Ode وحك

 نب بيجاح un دراطع هيلع aß برعلا RER معلص هللا لوسر 2 تمدقف

 ,Eye يسناح ني عرقألا ENTE ف يمال لعدم ل

 li نبا لاق + ud BERN نب ورعو فعس ينسب ىدحا يهقلا ا ل

allناكو نايفس ينا نب ةيراعم نيبو هنهي معلص هللا لوسر يأ يذلا وهو  

 رعو ركوب ينأ or نيرجاهملا نم ae وغذ ب at دق معلص هللا لوسر
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N نم ضيفت er, Ne هيلع el اس دجأ ال تلق مهلمجكل ةكونا 

 الا. اًنوح  Le haلان مكن * نوفلكبلا مهو نوقفذي  elىذلا لع ليمسلا

 مهيول# لع. هللا عبطو بغلاوخلا عم اونوكم ناب اوضر ةاينغا مهو كقونذاتسي

 .مهفلح ركذ مث .ءاسنلا فلاوخلاو * نوؤعي ال مهف  uللقف مهراؤتعاو

 مث ىبقسلفلا موقلا ىع يضري ال هللا نان مهنع اوضرت نان هلوق يلا مهنع اوضرعا

Das لاقذ ىباموملابو معلص Al لوسرب عهصيوتو مهفم Gl نمو بارعالا زكذ 

 نم بارعالا  aصورةيو امرغم هللا ليبس يف ةقفز وا ةقدص نم يأ قفني ام

 ضالخالا لهأ بارعالا ركذ مد * مولع عيمس هللاو ءوسلا ةرياد مهيلع رياودلا مكي

 موهلاو هللاب نمود نم بارعالا نمو لاقف مهنم نامل ( Sch, ENكفني ام

 نم ىبلوإلا ىبةباشلا ركذ مث مهل ةبرق اهنا الا لوسرلا تاولصو هللا دنع تايرق

er Se سح ze All مهد ايمو مهلضتو „Leitl, ypalgl 

 مككوح نمو لاق مث هنع اوضرو مهنع هللا يضر لاقف ناسحاي مهل نيعباتلا مهب

SE درت لو lat. جدار درم el le ee 

 ينغلب اهف نيقرم هللا مهذعو يذلا باذعلاو نيترم مهيذعنس  nnهيف مه اع

 يم  zulمالبسالا  Lasلحوم  35 pandaطبع  DSيف مهباذع مث ةيسح روغ دعا

 دخلو راقلا باذع ديلا نوري يذلا ميظعلا باذعلا مث اهيلا اوراص اذا روهقإا

A) يسع ايي لو اياك داع رطل مهبوذذب اوفرتعا نورخار لاق مث ديف 

 لاق مت ميحر روفغ هللا نا مهيلع بوتي نإ  Daمهرهطت ةةدص مهلاوما نم

 مهبذعي اما هللا رمال نوجرم نورخاو لاق مث ةصقلا رخأ يلا اهب مهيكزتو
 2# - هن - ست د



 ناب
= = 5 w 

 اريثك اوكمهلو الواق اوكصضيلف نوهقفي اوناك ول ارح دشا منهج مان لق رحلا ل

 نع يرهزلا يثدحو قاحا نبا لاق »*مهدالواو مهلاوما كمججحت. الو هلوق يلا

 لوقو باطلا نب رع كتعمس لاق سامع نبا ىع ةيتنع نب هللا دمع نب هللا ديجع

 هللا نبع يفوق ال <  Eikeيد  aمعذص هللا ( alle Koهيلا ماقف  tsفقو

 ردع ب يلصتا دا لوسري تلقف هردص يف تق يح ثاوصت ةالصلا ديري هيلع

es er اذك لياقلاو اذك موه اذك yo 3) aa 

 مدعم هللا“  = gaاي لان ترثكا اذ[  5a) 7تب اهيل يقع

  Saaleقيقا نك  uغغتست اكلوا مهل  plةرم ىبعيس مهل رغغتست نا

 رفغي ىلذ  PURE ERمث لاق * تدزل هل رفغ نيعبسلا ع تدز نا ينا

 يشمو معلص هللا لوسر هيلع يّلص  anaيح هربق دع ماق يح  Edلاق هنم

 اريسو الل ناك اس هالاوف معا دلوسرو هللاو مع هللا لوسر دعب قدرجو يل تببعف

 لصت الو ناتيالا ناتا تلزن يح  JEهربق طب مقت الو اذبا تام مهنم دحا

son; معلص هللا لوس يلص اف * نوقسان مهو اوتامو هلوسرو هللاب اورفك مهنا 

Ey تملزنا اذاو لاق مث قاحصا ىبا لاق + يلاعت هللا ضيق يد قفافم يلع 

 مهنم لوطلا ولوا كنذاتسا هلوسر عم اودهاجو دالاب اوغمأ نا 5

 اونسا نيذلاو لوسرلا نكت لاق مث ءهنم هركذو هيلع لاذ هللا ينف كيهاوا ىه

 ءاجو نودفملا مه كياراو تاربخلا مهل كيلوأو مهسفنار مهلاوماب اودهاج دعم

 ربخا يلا هلوسرو هللا اوبذك ىيذلا هعقو مهل ىرذوهل بارعالا ىم نورذعملا

  Haiناكو  wi In heا  PNىب فاق مهنم  aص
 لد ا داس <



ary 

 ةهما يب وا تباث نب ةعيدو DEU هذه لاق يذلا ناكو ةفياط بذعت مكنم

 1 u? yes يغلب اهف air يفع يذلا ناكو فوع نب ورق يب نم ديز نبا

aينب فولح  SE, Elmملا مث * عمس ام ضعب مهنم ركنا هنا  = 

 مهيلع ظلغاو نيقفانملاو ATI دهاج ينلا اهيا اي هلوق يلا يهتنا يتح مهتفص

 اورغكو A ةالك اولا دقلو اولاق .ام هللاب نوفلح ريصملا سيبو iur مهاوامو

u. 

 نب ديوس نب a ةلاقملا كلت لات يذلا ناكو *ربصن الو يلو ئم هلوق يلا

 las ىر كنا au يرام al ie sie قناع day sale اهيفوف تداط

 ملكا * تغلي اهذ هتبوت تنسحو عفو بات نارقلا مهيف لؤن US Yale Le هيلاب

 نيداصلا نم ,of ف دضتل هلضف ىف اناقا يبل هللا Ahle ze مهتمو لاك
 يب و

 2 نم اهوربشق نب بقعمر بطاح ىب ةيلعث مهنم هللا دهاع يذلا ناكو

 !rd, SEAN 3 riet نم نوعوطملا ورقي ىيذلل لا مث * فوعأ نب ره

 ناكو مهلا باذع مهلو مهنم هللا ركن مهنم نوخسيوف مهدهج الا نودجب ال

 نالجتلا يب Let يدع نب مصاعو فوع نب نجرلا دمع تاقدحصلا يف نوعوطملا

 نب نورلا دبع ur Be a Ba NE ale هائلا دوش قا كذو

dass gsةعيراب  Gyمصاع ماقإ < مهرد  unنم فقسو ةيا< قدصتف يدع  

 وخا لوقع وبا كي Er يذلا ناكو ءايرلا الا اذه ام اولاقو اهيزجلف رمت

 BE رار lan ara lese ىف" عاصر Ft ىب

 معلص هللا لوسر zul نيح ضعبا مهضعب لوق ركذ مث « ليقع al عاص نع ينغا

 is الااولاقو is هالبلا بحجو وحلا ةدش دعت كوبت يلا ريسلاب رماو داهجلاب



aro 

 هدنج هيلع اودسفيف هعم اوجرخ نا مهب Aal هللا مهطيقن مهموق يف اناوشا

 مههف مهفرشل هيلا مهنوعدي lad ةعاطو مهل البحت لها موق ءدنج يف ناكو

 لبق نم ةنتفلا اوغتبا حقل ىبلاظلاب ميلع هللاو مهل ىروعامس مكيقر لاق

 كرما كيلع اودريو Let Lie Een لق اوهلقو ss نإ

 يننالت الو يل نذوا لوقد نم مهنمو. (und مهو هللا 2 رهظو قَد واج يح

glادق  la EEE teيب وا شيق نيااحجلا اند  

 وا هلوق يلا ةصقلا تناك مث * مورلا داهج يلا معلص هللا لوسر هاعد une ةلس

 Syn نم مهنمو sm مهو هيلا FR الخدم وأ تاراغم أ نيام نودي

 يا نوطغسي مه اذا ادهفم اوط»عي ملل ناو اوضر اهنم اوطعا u تاكدصلا يف

 لاقف اهلها امو ف نمل تاقدصلا rei * مهايذدت مهطقتو مهاضرو مهتيف اا

leiمهبولق ةقلوملاو اهيلع .ىرلماعلار نوكاسملاو هارقفلا تافحصلا  dpباترلا  

 مث * ميكحد مهلع مللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس ىو نبمراغلاو

age „uniوه حولوقيو يفلا نوذوي نيخلا مهنسو لاقف معلص ينلا' مهاذاو  

 ni اونما ad ةجرو نينمولل نمودو هللاي نموي مكل رب نذا لق نذإ

 nd ةلاقملا لكت لوقي يذلا ناكف مهلا باذع مهل هللا لوسر نوذوه نيذلاو
be 

 هنا لآذو 53( هذه تازن هيفو فوم نب ورع يب وخأ ثراحلا'نب لفين ينغلي
= 

 $ مان هب- 983254

 يأ A; na نذأ لق هلا اوقب هوه 2 هذدح نم نذإ دم اءا لوقو ناك

 مهي

 5*> ةلوسرو ,all ملوضرهل ملكك all; ost لاق مد * خو SEE مست !

 ضو اذك اهأ al مهتلاس و لاق مث * نينموم اوناك نا هةوضري نأ

 ةفياط نم.فعي نا هلوق يلا نوهرهتست مستنك فلوسرو هتاياو هللابا لق بعذنر
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 ةعبرا ا-هنم ضرالاو تاووسلا قلخ  BEىنويذ اولظت الف ميقلا ىيدلا كلذ

 كرشلا لها لعف اك يأ امارح اهلالح الو الالح اهمارح اولعجت' يا مكسفنا

 ءد لضي رذللا 3 ةدامز نوعنصي اوذاك يذلا عيسفلا اهات [ aهدول اورفك

ee} 5 إلا رح La Ipkys All ىح رادع ةيحع اويطاوول اضاع هتودراصو le 

 نم اهيف ناك امو كويت ركذ مث « نيرذاكلا موقلا يدهي ال هللاو مهلاعا ءوس

  JRمعلص هللا لوسر مهاعد نيح مورلا ورع نم اومظعا امو اهنع ىبؤسملا

 نم, تافتو مهداه ىلا  LT EUنوح  hyام  alasالل نما

 اذا مك ام اوذما نيذلا اهيا اي لاقف مالسالا ين مهثادحا نم مهيلع ينام مث

 مكبذعي هلوق يلا ةصقلا مث ضرالا يلا متلقاثا هللا ليمس يف اورفنا مساك لهق

 هورصنت الا هلوق يلا مكربغ اموق لديتسيو اهلا اياذع  AREهجرخا ذا هللا هرصن

 ناك ول قافنلا لها ركذي هيبنل لات مث «راغلا يف اه ذا ىبذثا يناث اورفك ىيذلا

Al نوفلحجسو ةقشلا مهيلع تدعي نككلو كوعبتال ادصات ارفسو اجيرق اًضرع 

 مهنا يا نوبذاكل مهنا معي هللاو مهسفنا نوآلهي مكعم انجرخل انعطتسا ول

Nass اوقدص ىنيذلا لآ نيبتي يح مهل تنذا مل كنع هللا افع نوعيطتسي 

 اوعضرالر الاجخ الا مكوداز ام مكهف اوجرخ ول هلوق يلا نيبذاكلا  FREمكنوغيي

 مكقاعضا نيد اوراس مككالخ اوعَضوا ماشه ىبا لاق * مهل نوعامس مكوهنو ةنتفلا

oT ودل el Flak 

a ee ae Zelle,اش ار  m. 0 
 يوذ نم هونذاتسا ىنوذلا ىراكق قاحتا ىنبا لاق + هل ةديصق يبن تيبلا اذهو

 .-  ELد د 12
  Nas +64 rl; 03 Syهللا  erلولس نيا ينا , er allسم5 ,1,56



ap 

ee! نما نم هللا دجاسم رع اهنا لاقف ls Kai RE اليو 

 نا  let, SEM ilنم يا هللا دجاسم ? is Isند

 كيلوان الا هللا الا شذ مدلو ةاكزلا ياو ةالصلا ماقاو رخالا موهلاو للاب نمأ

 اهراع  asلاق مث 2 يسعو نيدتهملا نم اوذوكي نا كيلوا

 ةراعو جاهلا ةياقس ميل  auدفاجو رخالا موهلاو هللاب نما نا ماروملا

 عنه و

 امو aim„ رككذ يلا el„ يح ةدصقلا مث * هللا دنع نووتسي ال هللا Saum يف

Ans : 58مهيلودو  © weمهردع  Is,رصد نم هللا لؤذا  AR4 ا  eلاق مث  

 is ناو اذه مهماع دعب مارملا ددسملا اوبركي الف ver نوكرشملا اهنا

Eheقاوسالا انع .عطقنتل اولات سانلا نا ككذو  TEةرادقلا  aام  

usناو هللا لاقف قفارملا ىم اهيف بيصذ  eisنس هللا مكهنغي قوسف ةلوع  

 نيذلا اولتاق ميكح مولع هللا نا هللا ءاش نا كذربغ هجو نم يا هلضق

 نيد نوتيدي الو ةلوسرو هللا مرح ام نومرك الو رسخالا موهلابو هللاب نونمو#

 Biel نورغاص مهو دو نع ةيزأملا اوطعو يد باتآلا اوتوا ىيذلا ىم نعل

£ .ü. ِب vs. - Ss. 

 كرشلا رماب مهذع عطق امب هللا مهضوعف قاوسالا عطق نم متذوخ" اه ضوعاذه

 اه ?wir ىوبانكلا لها ركذ مث * ةيزجلا نم باتكلا لها قانعا نم مهاطعا ام

5-5 Us. 

Karl),الو  ram 3 PER TERامو يسهل رآذ مذ 30 باذعب مهر وق هللا  

3-3 

 عيد روهشلا ى يكن هدالا منح ع د 3231 امم *يسذلاو هدق تدححا برعلا تزاك

 موهمللا باقل ىلإ اره رشع اما هللا ir روهشلا ءخذف ن ١لاقف اهنم هللا لأ هن



arr 

 2 2 28 9 ند

 عد - نس -

 NE: y مذ مهدالبو مهتما يلا موق 1 م es 5 < را ةءير |

 يلا هل وهف د يلا Sa معلص هللا لوسر دفع al ناك ىحا الا مذ الو كر هللا
 تب عز

 امدق مث * نايرع تيجلاد ها ماو Si ماعلا كذ دعي 2= 3 53%

 Je ناك er ةءارد نم اذه le لاق + معاص هللا لوسر ىلع

 مث قاما نبا لاق « يمسملا joy يلا ,aa Ja ماعلا ىهعلا لها نم كرششلا

zulمعدص هاوسر هللا  aleنمو صاخلا دهعلا لها نم ضقذ نم كرشلا لها  

 ودعي نأ الأ الجا مهل برض يتلا رهشالا ةعيرالا دعي ماعلا دهعلا لها نم ناك

 Zee 1,9, مهناهبا اوثكن اموق نولتاقت الا لاقف ERROR 00 مهنم داع اههذ

 متنك نا هوشخ“ ىرا a مهنوشك”"١ ةرهإ لوا مكءاحب مهو لوسرلا

 فشرو مهيلع مكرصنيو مدزخو مكيدياب هللا م-هبذعي مهولتا# نقموم

 نم ذعر كلذ دعو eich هللا is مهبولق ,Er: dd ىفموم موق رودص

 مكنم اودهاج ىنيذلا هللا معي املو اوكرتت نا متجسح ما auf ale هللاو ةاشي

 * نولهت اعريجخ هلئاو ذجكاو نينموملا الو هاوسر الو هللا نود dach ملو

 et جلي 1528, تو wo ana ماشه ىبا لاق

 EN a مل لوقي لذدي يا Bull Re et جلي يح هللا بانك ينو

 نامالا نورهظو :نوقفافملا عنصو ام وسع نورد ام ريغ هولا Be هود نم

 ركاشلا لاق مكعب لنا اولاع مهتيطاوشاىلا اوذخ اذار اوقما ىيذلل
0 0 

Us San a3 Bet el,كيلا 0 8  ENا بوشم رجع  

 ترملا اذه راقو جالا ,lan ميلا لها انا شيرق لوق ركذ مث قادا ىبأ لاق



arı 
.u .J3- 

 ادهج ىلاث الق مكذبدو يبد لالالا م 3 اليؤ

Kell,كلام نب عدجألا 36 تهعلا  Hallعدجالا نب قءررسم وبا وهو  ll 

 ME, N a eg مذ انهلغأ اكو

 مهبولق ياتو مههاوقأي مكنوضري * ممذ اهعيجو هل تاهبا ةثالث يب تيبلا اذهو

AA,تاياد اورذشا نوقسان  BENام ءاس مهنا هليجس نع ا الياق  

 دق يحا نودقعلا مه كيلواو ةمذ الو الا نموس يف نويقرب ال نولهي اوثاك

 لصفنو ىيدلا يف مكناوخاق ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوساقاو اوبات نان * مكيلع اودتعا

 نب دايع نب ميكح un ميكح يثدحو قادا لبا لاف + نولعيا وقل تايالا

eeنع  alهذا هضر ع نب دمك رفعج  Jeا  JE Hu; aهللا لوسر  

Drركد ابا ثعي ناك دقو  olسافلل مهقول ف  asهللأ لوسر اي هل لوقف  

 Je les هاف Ja da He JE رك a تت

zul ed a, il53, ةءازي 0 نما ةصقلا ذهبا  u: 

 كرشم au an سدو 6 El Js الا قا يتب اوعقجا اذار حفلا موي

 يلا هل وهذ 0 معذص هللا لوسر dr هل ىراك نمو ar تييلاد فوطب الو

 قدح ,ARE معلص هللا لوسر ةقان de هضر بلاط al نب de as * تدم

Stلاقف روصام ماريملا لاق فيرطلاب ركب ودا هار انف فيدصلا ركب ايا  

 ةنشلا CR ERS WERE ROSE T BAR ET BETEN انها ءاهضع مق روما

 Ey موي ناك اذا يح ةيلهاجلا ين اهيلع اوذاك يلا le مهلزانم يلع

ei elite |امنا ناقش مهلا 1 لوسر مي اوشا  

 تكيملاي ثواحد الو كرش م !{ts دعب جب %, „8° rel لددو ال !a5 سانلا



are 

 يرجعم ربغ مكنا اوعاف متبلوت نار ملل ربخ وهف متبت نان ةجلا هذه دعب

 يا نككرششملا نم متدهاع يذلا الا ميلا باذعب اورغك ىيذلا رّشبو هللا

 لجل يلا الا ديلا  RNمكوصقني مل مث  Weاحا مكيلع اورهاظي ملو

 مولا رهشالا لسنا اذاف ىبقتملا بكب هللا نا مهت>م يلا مهدهع مهبلا اوعاف

 ثبح ىبكرشالا اولققاف 3 مهل برض يلا ةءعيرالا ينعي , edsمهوذخو

 مهل اودعقاو مهورصحاو  Kاو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقاو اويات ناف دصرم

 هللا نا مهليمس  akكترما نيذلا ءالوه نم يأ ىبكرشملا نم ذحا نار مبحر

 ال موق مهناب كلذ هنمام هغلبا مث هللا مالك عمسي يح هرجاف كراجتسا مهلتقب

 ماعلا دهعلا دع متئاو مه اون نيذلا نىكرشأل نوكي فيك لاق مث + نوطعي

 داوسر دنعو هللا دنع ثهع مارحلا رهشلا يف الو ةمرحلا يف مهوفبخت" الر مكوذبخم الا

 اوناك نيذلا ركب ينب نم ليامق يفر مارحلا دجسملا دنع متدهاع يذلا الا

 هللا لوسر نب تذاك يلا ةدملا يلا ةيبيدحلا موي مهدهعو شيرق دقع يف اولخد

 ركب يب نم ليدلا يثور شيرق نم يملا اذه الا اهضقن نكي مف شيرق ىببو

AR نكي مل نا دهعلا ‚ll, et مهدهعو شيرق دقع يف اولخد اونا" ىيذلا 

* ll ع هللا نا مهل اوهقتسان مآل اوماقتسا اف = ya: ينب ئم 

ride لأ مهل تهم ال يذلا نركرشملا يا مكيلع اورهظي. ناو فيك لاق مث 

 لاق فلحلا لالا ماشه يبا لاق * ةمذ الو كيف اقر ماعلا كرشلا لها

 مهم نب ورع نب RR يب دحا رجح نب سوا
s.& 14 S S.-0. 3 

 فرشلاو II مهبف كلامو ةيقرم لالاو كلام وهب الول
 FG ساس 3

 رعاشلا لاق لالا ,ange هل ةدبصق يف ثببلا اذهو
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FRقكذ دع 'ىواف  A Eau Sn shيذلا 3 اذه ناو ادي ينل  

 Ms all MAL en Som لوسرلا راب لوعس er Nie بنكو N لوسر دوعن

 9 و دي هع

 م هللا لوسر A مد وما اهيذ هسفذ ملظوف ددأ هدعتب

ame 

 5و 3 = 8 -# ” ..

 , 3اهريسغت 35 صصقلاو £;[ ٍِ رك

 ةدعقلا اذو الاوشو ناضمر رهش ةيقي معلص هللا لوسر ماقا مث قادا نبا لاق
 و =. و 0-5 يل

 ىباسملا نم دعم نمو ركب وبا جرتخ مهج نم مهازانم دك كرشلا لها نم
0 

 تلؤنو [ R öl Nىنبار هننأأ كءدو د هللا لوسر د ام ضقذ  orيذلا ىهعلا

5 - 

 Ar de الو هءاج ا تبهلا نع 20 3 مهتيبو هذبب اههق ale اوكا

 تناكو SEN I نم سانلا دو Ada ا De كلذ ناكو مارحلا رهشلا يف

25 

Ss 5معلص هللا لوسر نيد دوهع ل  cssبرعلا نم ليامق  veكاحلا يلا  

».= 

 لاق .ىم لوق HER 0 يف هنع ىبقنافملا نم فلخ“ نهفو هيف تازنف ةامسم
 ني د

am 1443 al! PER Po pei-اوذأك ماوقا 2  renمهذم نورهظب ام 0 : 

 م35 ال

ge u”مل مم مهخمو اهل  Ar2 لاقت امل  er”ملا  gar,ىريذلا يلا  

 IR ناذاو ىنيرقاكلا يزذغ هللا ناو هللا يزجكم ريغ مكنا ,label رهشا ةعيرأ

 يا هاومرو نبكرشملا نم يرب هللا نارجكالا صلا موي سافلا يلا هلوسرو هللا



Sa 
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ar اهيلع Er min 

u. 3 0» u عَ .. تو 2-.02 

  Kaعاصملا اوذسدح مل عاضرلا اهملسا عاند

lahm ودا لوقدو Slsel er! لاق * lei ar! ريع نع Er ماشه نبأ لاق 

 اسسهلام طار ةربغملا اهمده الذ + لكك الها كل اهاو يساغلاب اهبرضي ةربغملاو
u. 5 3 =» 

 دقو عزأملاو بهذلا نم اهلامو عومج ا-هيلحو نايفس ينا يلا لسرا اهيلحو

60-ِ . 

as a3 معلص ar! Sy) 2 امدق دوسالا يرش براقو الورع er a د x 6 

 ناديرب 3 ةورع لتق < بوقت  wir alaو  „Ale. 25ذع ع  uiنيا

  Webلوسر اهيل لاقف  WR erh alلاقف لور هللا 5 الاقف ايش ئم

 ناوكس ابا اكلاخو معلص هللا لودر  upالق برد , Ülsايا  er lahmمي بردح

 فياطلا لها ملسا اف , anyسده يلا ةربغملاو نابفس اسيا معلص هللا لوسر

 اًديد ةورع هبا نع يضقي نأ ةورع نب حجلم وبا معلص هللا لوسر لاس ةبغاظلا

er تيراق a) لاقؤ er ro هللا لوسر a) لاقف ةبعاطلا لام ئم هيلع ناك 

  2 3 urءءء

 تام دوسالا نأ معلص هللا لوسر  Byeلوسري معلص هللا لوسرل براق لاقف
  2 000و هد =“ :2-0

 هللا  Iبلطا يذلا اذا اهناو يلع نيدلا اا هسفن ينعي ةبارق اذ اطسم لصت

 هما( 3 املس

 لام نم دوسالاو ةورع نود :äh ىرا:ن lin ابا معلص هللا لوسر رماف &

 كرما دق معلص هللا لوسر نا نابغس يال لاق اهلام ةربغملا عج )5 * ةيغاطلا

 pie a لوسر با25 565 اهم يضقف En دوسالاو ةورع نع يضقت أ

 ىبنموملا يلا هللا لوسر all دمحم نم ميحرلا نهرلا هللا مسب مهل بتك يذلا
 3.03 3-03 Us„ 3 ننس 3 تان ل6( س هم < .

 عرفتو ls &5\3 Ss a لعفب دف نم MARI ال ه5ديصو تا هاضع ل
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 مهنم مالغلا اذه تيار دق ينا هللا لوسري معلص هللا لوسرل ركب وبا لاقف نارقلا

 ,gie قادها نبا لام ,35h Ars مالسالا قب aa لعبا مهدرحا نم

Zeiللا نايتس نين يطع سلا مع ا  NEندعي  VS, 

 ناضمر نم قب ام معلص هللا لوسر عم اًنمصو انؤسا يح انيتاي لالب ناك لآق

 يردن اما ,SER EL وتس انتهتاهف معلص هللا لوسر دنع نم انروكتو انرطفب

 انهت اينو كلا ا ze معلص هللا لور ترك as لوقف علط دق رجلا

 .2 Uو 0

 لكا يد us ام لوقف = اهلك تيدهذ سمهشلا x ام لوقذل ,UI اذرطغب

 انروطفي ماشه ىبا لاق * اهنم مقتليف ةنقجلا يف هذي عضي مث معلص هللا لوسر

led ln31 نب ديعس يثددو  PER SE EDنب  Surهللا  

 هللا لوسر يلا دهع ام رخا نم ناك لاق صاعلا يا نب ناقع نءربكُشلا ىبا

 سافلا مدقاو ةالصلا يف رواج" ناقع اي لاق ىرا فيقث دع ينثعب نيح معلص

 ى ةجاحلا اذو فيعضلاو ,all ربيكلا مهيف 3 يق

 ةيغاطلا مده

 تعب نبعجار مهدالب يلا ادت مهرما نم اوءرذ املف قا-د#)١ نبا لاق

 ةيغاطلا مده يف يع نب ةريغملاو برح نب ناهفس ابا مهعم معلص هللا لوسر

 لكما al نأ خش er ةروغملا ,sl أ فياطلا اومدق 131 يح موقلا عم اجرك

-E 
 نايفس  abىبأ 5ك  lasلاقو هدبلع  Jaناهةس وبأ ماقاو كصوت دع تنا

: 4 

alleنوعا لخح اف مدهلا يذو  erةموق ماقو لودملاب اهيرضي اهالع ةمعش  

 “ - هما( - 3.03

u eu جردخو ةورع el 4 ee وأ An 2 Kun بنعم gi 23,3 

116 
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 دوو -3 با ءمع د =

 اطورش معلص هللا لوسر مهل طرشي ناب مالسالاو ةعيبلا نوديرب اومدق' دق نأ

 معلص هللا لوسر نم اويتتكيو  GLركب وبا لاقف مهلاوماو مهدالبو مهموق

Ss! يح معلص هللا Sum, يلا ينقيست ال هذلاب كيلع تيكا ةربغلل 

 ركب وبأ لخدق ةربغمللا لعفف دثدحا  Isهولع مهمودقب هريخات معلص هللا لوسر

 ال ريحا يطعم عودت رهطلا ورق ءَيْدَصا نأ مهعم ةريغملا جرخ مث

 معلص هللا  Aiاومدق املو خيلشادملا ل الا اولعفي  IEبريض معلص هللا لوسر

BEN اوي يسال واو وهو ا داحس وحلا همك مهل 

Als ناكو معباتك اوينتكا يد معلص ءللا لوسر نيبو مهتمي von يذلإ 

Jam, Az نم مهيتاي 52 م ال اوتاكو هديب egal بذا يذلا وه 

 يد معلص هللا  als air Kuيتح  Illاهف 56 دقو مهباتثك نم اوغرفو

 نينس ثالث اهمدهي ال تاللا يو ةيغاطلا مهل عدي نا معلص هللا لوسر اولاس

 هذولاسو اودرب اف مهيلع كلذ معلص هللا لوسر ا  1 ENيح مهيلع

 دوااس  20 ( PERدعو  eiاهعدي ن نأ مهيلع ين ا  Re weنوددرب اهناو

EN مهيرارذو ميرا مهءاهقس ٠ ER NER ايا اهف كذب 

a nt ماسالا neo «im اون دهب كومو اوصرب نا 

ll را كو Laledges تلا وب ار قتلو كرك ا جب ale Ui San األ 

NEE es el لور كي او ET مويفعي نا ةيغاطلا كرت عم 

  EL Reال هتان ةالصلا اماو هم مكيفعنسف يدب

vhs * وانو تناك ىرأاو اي Sa اب اولاقذ همف ةالص ال ىوذ Be 

-..£ 
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 3 هب د

 لهلاه دمع لاقف لاف يلا جرخا كل لوقب ةيما نب ىرع نا هملا لسرأ مث هةراد لصف

 . uنم 3 -

Su.- 

Be sl, TE هيلا 0 RK نم Kmk) 3 BE ورمل za er ER 1,5 

 una 5 ب 5 = 3 -

 ين اورظذاف ةقاط 5 مآل تسيلو اهلك برعلا ul دقو تيار دق ام لجرلا

uU=-.-2ro2.3-  

 نما ال هذآ 2 الأ ضعدل د لاقو ا يعد ب ترهيا Ma AI مكرما
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 هلتقت الا هللا لوسري باط4لا ىب رع لاقق 0 0 دنعذ يدنع وعلا نكي مل
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 امك ai ان يد ىنيدلا ىف نوقهتي عيش هل نوكوس ash هعد ال لاقف

 هيو الف حدقلا يف + مذ Ah Sen الف لصتلا قرطتي OR) en ( جر

 Sl ىبا لاق + مدلاو ٌثرغلا فيس ةيذ كجوي الف SAN يف مث ةيق

 + ةرصيوخلا اذ هامسو ةديبع يلا ثيدح Me رفعج وبا نيسالا نب de نب دم

 نبأ لاق + للذ لثع هدب! نع حج يلا نب هللا دبع يتثدحو قاعتا نيا لاق

 طعي ملو برعلا ليامتو شيرق يف يطعا ام معلص هللا لوسر bei„ انو ماشه

 BR gl تباث نب ناسح لاق انيق ماصنالا

 و 5 0 .--U =- و نو © 5 دود

ea! sh;ىبعلا 33  aNi> Il Use ak55 ةرمع [ 
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 !a دع I اذا rss نهومربخ اب 0 hol تيأو
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 يو نمو مئاغ er غاب <er pt وىباو اضن er > ur دوسالا نب er n عيطم
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er ee5 در  va er Err) erةدجحاأو  MR EN er Karl er 
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er ud:يدع مهم يكد نم ىمو تفلح  erيكد نم ىمو ةفاذح ند سدو  ıىنبرسأ-ع  
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 ,ÄRA نب %3 نب as, er er سوو ينأ er يذؤحلا لمع er بامدود يوأ

BUS نب ةاقس دمع نب ركب يب نم ليايقلا كذفا نمو Bin نب tel 

  Ioهم ل ]775 نا

 ur يدع نب ةثافث نب د نب نرنر نم En ةورع نب ةوواعم نب لفوذت

 Ar, er بالك يب نم 8 rar un رماع re مث سوق يند نمو ليبدلا

a)رماع  enخءصعص  en zaنس توع نس 5-8  aبالك نب رفعج نب  

er I er Ar, er Ausىنب رماع يب نمو بالك نس رغعج  au,ىلا  
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ur 275 er Äru, er za ep)رماع  Kay, erرماسع نب  er?ةلمردو خءصعص  

er u er!ةعوبر  erةوواعم نب رصذ يكب مو 278  er Sieديعس ىنب ثفوع  

 .u دنس
er)مهلا يب نمو عودرد  ar erسامع  erيد وخارماع يا نب سادرم  

eeنو  © 
FRE ENةرازخ يب نم مث نافطغ نمو مهلس نب  Fansنب نصح ىب  

3.08 
en er Kuöä>يب نمو  endىد ئم مث  s\bi>عرقالا  erسداد  erنم لاقع  

 تيرا اك er path Al er = < قادما 0 لاق + مراد er gile يب

er Pr تيل au لوسربد هءيا_دعا ىم معلص هللا Samy) لاق الياف 3 geil 

210.3. 8% 

Jam) \la53 a قارس = Jas> تلوتو = Er سياح an عرقالاو نصح 

 وانءقم

  afيذلاو امأ معلص  Im asهس نب ليعمل هك  re 5-0ضرالا عالط

 هند

DK, ae als I, سياح er عرقالاو نصح er Kirae is مهلك 

 - هند د5

& ar An! يلا im سس لوعج 
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 عقرب ا Bas عضت 5: وو Indie عما نود تنك امو

liناقوخي سباح الو نصح ناك  Be 8 wel 

 تهد نع و . - نم - نص

 هم

 li نبا لاق + معلص هللا لوسر هب رما يذلا هزاسل عطق كلذ ناكف يضر

 3 مابا

 * ةنييعو عرقالا نيد ديبعلا بهنو يهذ حصان * ليا هلا تنا معلص هللا لور

w =» 9. 

 لاق = (a يغينب امو zei) slide امو هللا لاق اوك كنا دهشا فيدصلا ركب وبا

 Sog باهش نبا نع دل دانسا يف للعلا لها نم هي فثا نم ينثتدحو ماشه ىبا

 معلص هللا لوسر عياب لاق سامع !en نع Kai er All ىدع er هللا دهبع نع

 ©- و

Als, ةومأ er نا-غس er ulb, ةيمأ ur برد نب ناوغس وبأ سمت Aus 

er Karl ad er pa! تدمع يكد نمو Kar) ur صدعلا g) er ar! 

a, er Ya 921, يلدلا DAS er ناقع er sy! دمع 3 خدك er öläs 

 اما تب يو ©

er en er رماع ar wi a) AS er Slums er ELVE- en ثراحلا ىّْيأ 
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 لاق *ربعي ةيام رادلا دبع ينب اخا ةدلك نب ثراحلا  alثراملا نيربصن ماشه

 تندد منا او

en!يطعاو ربعب ةياس ماشه  dagدبع نب بطيود يطعاو 0 يام ىرت نب  
oo, =, 

 ةرهز ينب فيلد ينقثلا ةيراج نب ءالعلا يطعاو ربعب ةيام سيق ينا نب يزعلا
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 عر EN يطعأاو ربعب غدام ftp Beh er ger er ةفدمع !be وريعب خدام

 يطعاو ربعي ةيام يرصنلا فوع نب كلام يطعاو ربعي ةيام يهقلا سياح ىبا
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 يد الاجر داما ندد يطعاو ىبدملا tel„ ءالوهف ربعب دام ةغيمأ er ناوفص

us -u- -uنو  
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 يويسلا ي رطعاو لبالا نم نيس موزخم نب رماع ur ةثكفع نب عوبرب نب دهعس

 يطعاو [tel لاق * سدق نب يدع هوساو ماشه نبأ لاق * لبالا نم ىيسجخ

 معلص يلا بتاعي سادرم

-u5 نو w. 

 دع يركي  dreiعرجالا
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PEN مل سانلا عيصف اذا 
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 عيتالو ةدقيبع دب
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 عما ماو امهش طعا خف
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 08-2 عند نص و 5

wu arısl,نولوقب  Somaمسقا هللا  läuleيح منغلاو 3{ ىم اذمدق  RT 

 ب2 20 نب ء 3

 ناك وأ نأ هللاوف سانلا اهيأ يءادر ىلع hal لاقف ,ala هنع تفطقخان ةرجق يلا
Ssع نع  = 

 لو <blu لو Yu قوهيقلا م مث :ee BR < ةماهت رت RER ملك

Fنه : =<  

wreيلا ماق مت  A=b IR raنم ةردو  ei oldمق ةيعيبصأ جو  

 وو عاد -

er,سمخلا الا ةربولا هذه الو مكدبف نم يل ام هللاو سافلا اهيا لاق مث  

Se .. 03 323 

 1 اراثو اراع هلها le نو و لواغلا ,5b Lust طابيخلا اوداث مكيلع دودرم سمخلاو
 -- دو 2و 3

 م ءءان

 كلف اهنم يبصن wen „< يل ربعي ةعذرب اهب لعا ةيللا هذه تذحا هللا

 ماشه ىنبا لاق * هدي نم اهحرط مث اهب يل ةجاح الذ اذه تعلن ذا اما لاك

 هتارما Ein موي لخد بلاط يأ نب لبقع نا هببا نع مسا نب ديز ركذو

 5 كنار تقزع ىقا يأ تلاقف امد. تطلتمةفبسو ةعببر نب ةبيش تقي ةمطان

 اهب نيطبخت" 5.8( هذه كنود لاقف ىجكرشملا ميانغ نم تيصا اذ اف تلتات

Luمعلص هللا لوسر يدافم عمسف اهبلا اهعقدف  A:نم  a10 اديش  

 اهذخأف Guss دق الا كتر = er ام لاقف ليقع عجرف طيخلاو طابخلا يح
 7 ع

 ي ميانغلا يف اهاقلاف

lsمهبول ةقلوملا  

 نارشا ئم اقارش ,ah مهيولق Rt معلص هللا ,Jam يطعاو Sl ىبأ لاق

25 07 E77 

 يطعاو ربعب ةيام برد نب نايقس أيا bel„ مهموق مهي Ally ei سافلا
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 ى ةربثو افصن الو ةريرغ ءاضيب اهتذدخا
 us و

 يرصتلا فوع نب كلام مالا
el: 

 وض اولاقف لعذ ام فوع ىب كلام نع مهلاسو نزاوف دفول معلص هللا لوسر لاقو

 hs GUT 51 ai اورجخا معلص all لوسر لاقف CARS عم فياطلاب

a, alle, alal aule 333,نم ةوام  Nنم هولا جرش لا خو قاف 5  
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 دمع Ne مهلك سانلا يف هلثع تعمس الو تيار نا ام
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 دم ين اه كر يع A يتمو يدتجا اذا sy يطعاو يفوا
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gr لك سو يعرهمسلاب gl. ssys EI 131, 

 ساكنا ع

Salsa „As u skةءامهلا مع  Zulتصرم يف  
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 لاقف مهيلع فيض يح هيلع EI الا حرس مهل جرخب ال افيقث مهب لتاقي ناكف
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 AN ربع ur در نب بهيمدح un „m وبدأ

Den 

 هولطس 443 اقر مث Use Bas تيام

 سد د

anal, gel sis م كاك اناتأو 

 هنا نه
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 سابع لاقو الف ةراؤف وذبو انا اماو نصح ىب ةنيمع لاقو الف ميغ ونبو انا اما

Jam gs انلا ناك ام Kr مايل وقبأ تلات * الق! ميلس وقيو اذا اما نساذرنم .نبا 

  alملص  unlas sin JEالاقي قومتكو ميل نفل  Iاما: معلض هللا 9
-u 

 يس كلوا نم ضيارف ت تس ناسنا re als Ze اذه ىم Re ee كس

a5 aةزجو وبا ينثدحو قادعا نبا لاق + مهوءاسذو مهوانيا سانلا يلا  ya 

 لاقي ةيراج ,ad بلاط يا نب de يطعا معلص هللا لوسر نا يدعسلا دهبع نبا

eeندر قاما  Be ee 

 يد Glen Air hy اهل Mir iger le ae ste bil Er A ا

 < هنيآ gg هللا Dual اهبهوذ: ةيراجب بباطخلا ني رع. ىطعاو نامح نب ورق

 لاق رع نب هللا San نع رع نب هللا دمع يلوم عفات يفتدخ Set نبا لاق

 = فه ع ,Aw u و و

Dieتببلاب فوطا يد اهوبهيو اهنم يل اود صول حوج يذب نم يلاوخا يلا اهب  

 el نس اك Ellen ist er نا قدرا اناو eat مث

  دسرمللا ;Jar اعيلع در للا و كتناشياجر تلع zahl 15 تدم

 اويهذذ 1,58 اويهذات ميج ينب يف مكتبحاص ملكت تقف انءاذبأو انءانست

 mE ىم زوجت خخأت ىنص+ ىب ةذيبع اماو Sl نبا لاق 6-5 اهيلا

 تأ دعو Laws د يحملا يف اهل 20 ناا وجع يرا اهذخا ,ne JE تزاوه

 5 فكرنا تا تل ضيارف ee معلص هللا لوسر در اذف اهدادف : مظعي

Lie #3. NL AS &اهوق ام هالاوذ  alasالو دهانو اهيدت الو  gib, 

lasالو  Baالو دداوب  Ale la.ام ربهز ها لاق نبح ضيارذ تل اهدرق  

 ام هللاو كنا لاقذ كلذ هبلا يكشف سياح ىب عرقالا AT ةتمبع نا اومزف لاق
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 مت امم -

 نشا مهللا معلص Al لوسر لاقف مهيلع عدا هللا لوسري فيقث نع نعظ موه

 ا نم هللا لوسر عم ناكو ةئارعجلاب نزاوش 35, sl مث * مهب a افيقث

Fü RN:كرار قلإ ا نناوفالا  ee Aام يردي الام هايشلاو  se 

reنع بيعش نب وره  Blنأ ورع ىب هللا دبع هد نع  

 EI AU لوسوب اننيازلا ةحاوكساب جامل لا ووتش للتأ ريوايظمت

ine,ادياضا هع  N zeنتمان كيل فك مب ان  Ligleسا  AUكيلع  

 33 هكر هل لاقي ركب ur ru يب ندا مث نزاوه ىم لعق ماقو لاق

 نك ياللا Küche, EMS, SHE رياطجلا gel هللا لوسي Js درص

A le,اندم انأ  REICHEN0 زذ مث ىذنملا نب تاجا 5 رمش  

 نيا الو a رب تاقاؤ اندلع Say ةفطق انوجر هباتازك يذلا ل16

 نبا لاق« رخانملا نب. ناجنلا وارمش ىلا نب اثراحلا انشاَسا انا ولو يوريو ماه

 لا-قف لاق ورع نب هللا دبع 50 ىنع هيبا نع بيعش نب ورع ينثدخ قاحصأ

Al Dam,مالمو مكمان شل  etما مكتبنا  IE Mietلولب  EU 
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 30 لورا لا inkl ut ناز هللا لوسر وشتم انا ارارقن اعل

el aeمهلا هللا وللا ىلضي اذه * ملك الامور كلذ دنع  
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 ناك ام اما معلص هللا لوسر لاقف دي مهرما يذلاي اوِلكتف اوماقن رهظلا سافلاب |

 هللا لوسرل وهف LA ناك امو نورجاهملا لاقف مكل وهف بلطملا دبع ينجو يل

le a ee eeمعلم  la IE 
111 
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 er N نب ةيلعت er تياث er مهقر سوالا ىن

 يب نمو ةعصعص يبا نب لهس

 مو هللا ىبع نب مذقملا ةدعاس

 قلص دلتا وشر تادعا EN دهشتشا نا عيه * ةيواغما نب خاذول

UNرشع  Da,راصنالا نم ةعبراو شدرق نم ةعبس  Jarاقف + ثبآ يب نم  

pastلور  Si at ya el. = ee Allدامو يراك  
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 ةجار جر 1 اناوسح دنرن

ARاهب اوفْذَق ول ءارضخ  

 انذاك سارهلا دع ءارضلا يشم
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 .. 3 وو دو د دو

 ركل 355 يح انكم JE كغياطلا نع 'فرصتا نبك ملص Al لوسر' جرخأ مث
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 نب ناورك لاق معلص هللا لوسر نأ سيق ئم اهنا فغيقث هب معزت يذلا وهو

a el 00سد  AL Aaفق مدا  

ie she slاردو  aol Allو مقح  ISيدالكلا نايفس نب كاصشلا  

 يس كاحضلا Kill نب at مهل فلطاو ناورم للغا اولسرا يح اقيقث ملكف

 كلام er al ك!ذو Ada ع a8 Sch 3 ناييفس

 3.02 سان

 د :Sie ME N ai كلام ,vn? = (RR seh يس ا

» 026 - 2- © 

ä,Luse ru 0 Sue Erlenمهتاي ؛ ىم  ssاوسوقدبرشلا  

Le ee Sala Julien bikeشامت نيعنلا  

 ى قاد#ا ns ا ماشه ىبا لاق

 فياطلا موي نيؤسملا نم يعم نب

 al هللا ,لوسر ع ىباؤسملا نم دهشتسا نس ةيمست «خهو قا نيا لاق

 نب ديعس نب دوعس سمت دبع نب ةومأ ينب نم مث شيرق نم فياطلا موي

ae aleنيالا كولا  

„liةرم نب. ميت يو قمو تاكا نبا لاق .*بابح نبا لاعيو  arىنب هللا  

 * معلص هللا لوسر ةانو دعب ةذيدملاب هذم تاق ER go 02 ركب يا

 نمو dry اههمر ةيمر نم ةربخلا نب ةوما يأ نب هللا دبع موزخم يني ئمو

 er 5 يب نمو مهل فولح ةعيبر نب رماع نب هللا دبع بع' نب يدع يب

 يب نمو ثراحلا ىب هللا دبي ناز يدع نب سبق نب ترا نب بياسلا ورع
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 تنب ةءرافلا ي io„ وا عاش نب 0 er ةيداب As LE I„ هللا 2
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 ER ER ام هللا تا ASt x معلص هللا لوسر لع لخد و باطخلا

3-0- 3 

 لاق ال لاق هللا لوسر# مهيق 55 5 لاك zul دق لاق rt كذا 5-5 00
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dei: لاق مدهقم يي تالا نإ الا جالع نب .رع نأ نب ديسا نب م نب a 

 نءو

a sts de Re لجر a.) لاقف امارك Fass all, 121 2: er Kirn 

 ياي د

Zuو : =  

 Er نأ تدرا ينللو مكعم .افيقت لتاقال تهج ام هللاو نا لاقف معلص هللا
 9 سن

 ,Lig 5b Ne 2 دلت !Ber (gabs ةيراج فيقث قم هديا لكامل ويم

 فياطألاب ارصاحت ناك نم هتماقا يف معلص هللا Jam, IE لؤقو li„ موق

 dl ال نم Wale نبا لاق * معلص هللا لوسر مهتتعان RW ع

 ملكت فياطلا لها لسا ال اولاق فيقث نم لاجر نم ar نب هللا Due نع

 96, هللا släke ER ال معلص هللا لوسر لاقف ديبعلا كيلوا ين مهتم 1
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 لاك ب غباطلا لها يدر ( 131 > Sl , erموب ىراك  PENدنع <<„

 لد فياطلا  Beباكعأ عن , Jamم-علص هللا  a Gaيلا اهو اوفحز مذ

 مهبلع تلسران هوقرخيل فياطلا مادج  Lu Asاوجرخل راثلاب ةامح ديدحلا
Us - Us. 

-üs- - U. د ... 
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U--U> مدن 32 

 مهل ( ls CA-agةمويوفو

Vo. نع 
 !er ge موللا 3 Abk مل

 ا ال ea للعلا وها نقعي وشن lea للا ذاك
 «.u = -و
 yes فياطلاو <; x حاف موي معلص !au لوسر بادعا راعش نا يلذهلا

 ف سواالا rs دللا كوع يكب ايي !ar?) ya: en دبع يكب ف نيرجاهملا

 © هللا ديبع يد

al, "1ل لودسر 3 ىن دخلا  autمهلتقب 7  

RR RN ERROR CE AN 
an 5 

 رغن يف دهع دق هنا الا مهلتاق نم الا اولتاقو ال

“u.و  

 Er اولخدي نا مهرما

 يبنحوب %35 مسأ 33 5 7 ,alik معألص Al لوسر zul اهتاو يول er رماع

-ürهه = = “=  

 و هدا

al. = bt نوا NR, معذص a1 Dr مد gi > همبكو ةعاضرلل si! > 



AIV 

 بنس د 9 .Su د

 نبأ ةديهع وبا sl, all ليابق نم لياجقو ةنيهجو ةذيزمو ,läd„ ميلسو

EL, heئم  ah, dellكا  aلمخدو معلص هللا لوسر يدي  

All dpa,معلص  zeيحرسادأ  Jsتيرضو ةكم.العاب  ai Ss 

 ,BTEN لها ناش

 ناوغص نا ركب al نب هللا دبعو ae يا نب هللا دمع ينثدحو قاحكتا نبا لاق

 257 Wr In دق اوذاك ورع نب 5 لهج 31 un ةمركعو ةمما نبا

 لبق احالس دعي ركب ينبوخا دلاخ نب سيق نب ساه ىراك دقو اولتاقيل

Josلاق يرا اسم دعت اذامل هتارما هل تلاقف هذم قصير معلص هللا لور  

 EI N هلا داق د رعبا nah موقي ءارا ام ,all تلاق هباكاو دم

 لاق مث paar كمدششأ نا
 ملع يل اف موهلا اولبقي نا

EEE er 
 بادعا نم نوؤسملا مهيقل اذف ةمركعو ليهسو ناوغص عم ةمدنخلا دهش مث

BRمفيشمات ديلولا  LE JS US Ge Lkاع يورو رباج ب  

su.» 

 سينخ  لتق Une التقف دقيرط ربغ اًقيرط اذكسف هنع اًذشف دينولا نب تلاع

 هذع SE مث ديلجر نبي رباج u موك هلع رباج نب Pe لبق دلاعن ىبا

 لوقوو زجر ي وهو لقق يح

 رهف ينب نم Ayo تدع د
 نان

 رخص يفا نع موهلا نيرضال ردصلا ةيقذ هجولا ةيقن



Ay 

  nisلا يرسأت ليلا  Dalai elيلا لصي نا ليق

 هتهب  Alsهعطنقيف لجر اهاقذتف قرو نم قوط ةيراجلا قنع نو  geاهقنع

PAPER en? ركب وبا نا al) لضدو ةكم „io هللا لوسر لخد اذق CU 

  Jam, a1, Uمعلص هللا  \bدوف هيتا انا نولا يح هتيب ىف خشلا تكوت الف

 لاق تنا هيلا يشع نأ نم كيلا يشب نأ فحا وه هللا لوسري ركب وبا لاف

 هل لاق مث هردص صسم مث عيدي ىبب هسلجان تلاق { FWمي. لعمق تلاع قس

 ماق مث «هرعش نم اذه اوربغ معلص هللا لوسر لاقف فاسق ارك وبا
 وو نم ب - - - vE -üون و 5

 هتخا ديب ذخان ركب وبا , SET Iدحا هيجي مذ يتخأ قوط مالسالاو هللا

 يا لاقف تلاق , PORSCHEى زبلقل موبلا سانلا يف ةذامالا نا هللاوق كقوط

 ةكم لوخد يف شبجلا ببترت
 55 < معلص هلا لوسر نا as يا ىب هللا دبع ينثدحو le نبا لاق

aا دارعلا نيريطزلا ما: ىو ذا نم  N an ae 

 سانلا ضعب يف لدي نا ةداهع نب دعس ماو يرسبلا ةينجلا ع رببؤلا ناكو

 Ya an نيك ادعس قاوا اعلا لما ضعت معزف قادا نبا لاق +ئادآ نم

 0 موبلا * همسلملا موي موبلا * 8

llهللا لوسري لاقق . * باطلا ىبرع وه.ماشه  amdنيءهعش لاف ام  

 يا نب لعل معلس هللا ,dp لاقف ةلوص شهرك بها نوكت ya انم ةدابم

lbرد  afلخدت اتنإ كف ةيارلا دك  Öle ib alg000 د  

 easy ني تلامترمأ nahe all لوسرت gl هقيجح ير حب يا نب هللا
Ir -u3 w - 

 ملسأ اهيفو يلا Au FE ىلا ناكو سانلا ضعب NN نم
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 و -

 - 2 WI -- 5 5. م

 ةادغلا كيا نبا لكم حرصا al لضفلا اباي هللأو ةقاط الو لبق ءالوهب دحال
 ” Dez هب ”EI و

 Ar يلا ءاجتلا تاق لاق نذا معنذ لاق ةوجنلا اهنا نايفس اباب تلق لاق اهظع

 35 هن ---

 اهب ملواج دق دمح اذه شيرق رشعم اي هتوص العاب خرص مهدءاج اذا يح

 N 9 38 د
 ةرتع is ذه هولا تماقف zul +43 en ar اد لخد نوف هو ماك لجق 4

 م -

alas Nلاق موق غعملاط ىم حبق حلا يسكر 06 اولتقا تناقوؤ  

 = هنو
 قاما Ges لاق كراد lie ىنغت امو هللا St ls zu وهف ناهفس يأ يلد

 و ع 9 و و

st ERيوط يذ يلا معلص هللا لوسر  

 يلا يهتنا ال معلص هللا لوسر نا ركب يا ىب هللا دبع ينثدخ قاحتا نبا لاق
u 9» 

 معلص هللا لوسر ناو ءارج ةريح درب ,KR “ عم ,[ala ® فقو ع يذ

-- 3 2-33 

 هللا ىدع نب slas نب يمدح ينثدد>و en لاف a u 3 داكيل

 هللا لوسر ,cr امل تلاق Br ga تفيد ala) ER نع (au . ىنءرببزلا ىبأ

- Vo 352-3 

 3 يرهظا ةمنب يأ .N رغصا ئم هل ةفيال غذا وبدأ لاق يوط يذب معلص

 u-.-02 وو =3

 Lo Kaks يا لا عمل s sl ale& ةرصي عل دقو تل ! 5 a يأ يلع

or aicee 

  5ىندرت  Nieيرا  ! er Ilلاف ; Ssليخلا  atsيرأو , Rsكد كسل

bis يذلا يعد عرماولا كذ Kris يا لاق a a, داوبلا 5 Sa 

 ذا هللاو دق لاقف تلات داوسلا رّشتنا هللاو a5 مث اهبلا مدقتيو لبخلا



Alf 

al اما ككصواو كمركاو ككيحا ام يمار Sa لاق هللا لوسر نا معت ىا 

 يح اهنم.سفنلا يف نان هذه  SIاميش  ESةهشاو ملسا كحو سامعلا هل
5 7 1 

 Sei لاو كفك رض Ja ادم al all SANS نأ

 ER لوط كلم نيايكلا ذك نتا تلا دايم
u. -Ö-75 - =  - - 

„dlلعجات  a)لات اهون  erوهذ اوفس يأ ياذ ل خد ىم  um ae!فلما  

 % (u وهف !A لخد نمو (we ومد هباد هيلع

 - - يو ون

 يداولا قيضم دنع نايفس 3[ سديد

306 - 

 رو( د

 تتكيضع Shan (Em ةيرخ لاق ا ala هللا د ةهيرمت قفح اليخ مح

 < I. Jauälı تر لاق u 5) ae عللا لوسر قرما ثهح يداولا

vü- 2» 

 pr مث le, d lo لوقدف Pr لوقت هدف نم Ba ls لاق ةايبق ترم 04

U- I 

Kanalلوقيف  laىل ١م لوقوبق يو لوقأت ءالوش نم سادع  FRAيح  VOR 

 دو 5 « و

 نالق EIN يل Is JE مهب هتربخا اذان اهنع wu الا ةايبق رغام ليادقلا

 اهل ليق ,lei ماشه ىبا لاق * ءارضخلا هتييتك يف معاص هللا لوسر رم يح
 ون ء 2077

 يركشوملا ةزلح نب ثراحلا لاف اهيف رو ad ةرثك ءارضخلا
 .u %53 ن2 هند

 ,na. Krb a ماطق مأ 5 ' نبا (se = مك

 تباث ني ناسح لاتو هل ةديصق يف تيبلا اذهو ةبيتللا: ينعي
 مان - داك < 0

Uارذد يار  ums0 م ءارضدخ ةديتكي ههالج  

Ur all ءاك شو اقدا yadl za قده الإ مهنم يرو دب را ee 



Alt“ 

 حلا  all ER irنشل  ARTE Se il Liيان

 معلص هللا لوسر كب يا : RERل5 هابحاص عجرو فخ بدكتكرف لاف لأ

 اه هلل كيلا  Ze Ill but a ERاذه  By ul, 150روت

 باطخلا نب رع راني تروس يح معلص هللا لوسر مع اولاق اهيله اناو معلص هللا

elle وبا لاق ةبادلا رجم ع نايغس ابا يار اهف يلا ماقو ذه م لاقف 

dam, ومع دق جرخ مث 7-5 الو دقع ربعي ككذم Rn يذلا هلل دج هللا 

 تضكرو معلص هللا  KENلاق يطبلا لجرلا ةيطبلا ةيادلا فيست اب هتقبسف

 دعب عت للم ع هلع نع كيكات  Isa, > PN IR VRRاي لاقف رع هيلع

et ينءوق Age الر ىقع ربغب هنم هللا نكما نق نايفس وبا اذه هللا لوسر 

ro all لوسر يلا Bade مث هدرجأ هلق ينا هللا لوسره „JS JE ale 

  andy, Salتالقذ , allهيجاني ال  FWنوف , N W Jeلاف هذا يف ع

 قع ناكاول نأ هللاوف رع ب ةقيس كلك , EL se Naاذه

 , ai Klتقرع  om, ze alيقرا  LES lie aeسابعا انج ةلهش 55

 يلا با انا تدننر ورا هكمالاو»و  all Reوك  Butياسو 3

 ىلا قرد  LANمران  elلاق باطلا مالسا نم معلص هللا لوسز يلا

 تكفا اذان هك يلا ساهع اي هب بهذا معلص هللا لوسر لاقف  sbلاق هب

 معلص هللا لوسر يلا هب تودع حبصا (هف يدنع تابف يلحر يلا عب تيهذف

 معلص هللا لوسر ءار اق ( Ua eyملا ناهفس  Arنا لأ  Ansهلا ال هذا

 ا تذا أب لاق هللا الا  eh, Lt, Aاز تسل ىه اواو

 هربغ هال هللا عم ناك  ER we il alلات , Snلآ ناه ملا نايغس اباي
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... -u2 5 - و نع Ob u 37 مث 

 يو -- £ © 2 0

 يدع را يربغ لكت فيقثل لقو اهلانق تيرا ال فيقثل لقف

 يدي الو ناسل يرج نع ناك امو Yale لان يذلا شيحلا يف تنك اف

 هدزمو ماهس نم تءاج عيازن ةديعب دالب نم تالج .ليابق

 ER DE TESTER RER نيا لاق

 00 1 نادل ge لاكو Aly3 nahe هللا ,ya دشتا ىرح هنا اوعزف

 س درطس لك ينتدوط EN لغو oe g معلص هللا لوو برض ةرطم

Dale يرحل 1 Ankara شابا 2 

 او ثلث !lb دبع. نب سابعلا لاق نارهظلا رم معلص هللا لوسر لزن ايف
Eee ya uns ii 

nd SAT Al whenايلا  DU BON zulتب دج  Jg, BAR JEكدر  

Ausb AS chيش يبلع  EN Erةبلطللا ضعب دجا يلعل تلق  

jiلوسر ناك< مهربخف ةكم ياي ةجاح اذ وا نيل بحاص  allارجرخيل معلص  

 ملا :FAT PR قا هللاوق لاق ةونع موهيلع اهلخدب نا 13 uiid هيلا

 u اح اقر ءانررا نب Ned alt وا مالك ةعمس ذا عل تدوخ ام

NE nzا اف يدل كوفر  

 دعت انيكك ىلا نب لقا الذل ةعازخ ناهغس وبا لوقي لاق برحلا اهتّشج- ةعازح

 دبا EB يرط فرع Ale اذاي Si an تفزعف JE اهركشلتعو اهئاربن

 ىرايقس اياد كدو تلق لاق ا al كادف كل ام لاق معن تدق لاق لضففلا

 يا كأدف ةليحلا اف لاق ,all شيرق حامص او سانلا يف معلص هللا لوسو اذه



Al 

w Us u-» 

 ديع نب سايعلا ناك دقو هب نوعمسي وأ اربخ ىرودجب له نورظذيو ماجخالا
ceل 230  

 (Kid, &48) BAT er لاق * فقدرطلا ضعدد معلص هللا لوسر يقل باطملا

-2-#* 

Far) 31 er al دمجعو Sal er lade ىنأ ى 1 

  er Er! glةريغملا  alt Jam) 1,3 Asمعلص , As Vetباقعلا 63 072] 6%

 ا =: مي

 ما متلكف هيلع لوخدلا !سهلان ةنيدملو  Abmكجم نبا هللا لوسر اي تلاقفذ امييف

Kür aاما اهب يل ةجاح ال لاق كرهصو  anىبا اماو يضرع كقهف يع  

 كل نب Ina جرخ 2 لاق لاق ام ir يف لاق يذلا HR يرهصو يو

 -ö 26 5-0 تمد - ا

 PU RN م !خه يب ديد ندخل وأ Sat alll, las "os يد ن lud" يأ عمو

 r BEN مخ وهو 6 و وع تتاح سض”ردا 8 sl 2 Io هللا لوس :N 3 اذ * < lebe توهم ىتد ضرالا ىف
53 us: 

 اهبل نما  agle Nasام رختعاو ءمالسا 5 2095 ىرايفس ىبا عدشناو ايطساف

ger 5822ه  

- I نهد - 42 و ur67 - ون  

 دمح ليخ تاللا ui ةيار لحا مسوي نا كرهل

26 "- 

 يدنهاو Er < ياو ١ اذهف

vs. -تي ص ا للا تي  

 in wm بستتنا pi ا

u.»ا  

Bil Lokهليل  
 سا ح 3 ..

 ينلاثر يسفن ريغ داه يناده
Sig 25 

\asla e er ouتمد ع  

N 3 
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 ,all ىمول نا هللاو اما هللا لوسوي لاقف كلذ د Sl بطاح اي لاقف
 و ان كن و مت

 ةربشع الو 1 نم موقلا ين يل سول اةرما 0-3 ينكلو تلدو الو تربغ ام هلوسرو

Stdلوسري باطخلا ىب ىع لاقف مهولع مهتعئاصف قفا 5 لو مهرهظا  

 امو معلص هللا لوسر لاقف فقفان دق لجرلا 56 sähe RE ds هللا

 ein ام اولعا لاقف مدي مويردب باكا يلا حلطا دق هللا لعل رع اي كيردي

 يودع اوذختت ال اونما نيذلا اهيا اي بطاح يف هللا لؤناق ملك ترفغ دقف

 يف ةنسح ةوسا ملل تناك دق هلوق يلا ةدوملاب مهيلا نوقلت ءاياوا مكردعو

 هللا نود نم نودمعت امو مكنم ارب اذا مهموقل اولاق ذا ars ىيذلاو مهفاربا

 يلا هدحو هللاب اونموت يح ادبا ءاضغبلاو ةواحعلا:مكنيبو انئيب ادبو مكب انرفك

 نع يرهزلا باهش نب ملسم نب de ran, Se ىبا ;Alt « ةصقلا رخا

 هللا لوسر يضم مث لاق سامع ىنب هللا دبع ىع Anis er هللا ديع ىب هللا ديبع

 بو 0 - 5 ونو

 تل ,er Kris er (> er a] es ايا ,ETER SE Je. ll كر منمل معلص

 - نع ء و --

Fe en : نافسع 5 RURNGE 56 اذا ci> ars 

nen 

ER VACER FIRE NIE ةرشعق she; die in ee 
 - و 35-90 هن هت . -22 5 Uن0

x un! %; يو و sl, ميلس Sa ak, rear end تعيس 

- 
 منع 5

 ie A للف ,Lidl نوراهملا le هللا لوسر خم تيتدعواو مالعاو

 نع راجخالا توِع دقو نارهظلا رم معلص هللا لوسر لؤن الف +دحا مهنم

 يف جرخو لمان وه ام نوردي % معلص هللا لوسر نع ربخ مههتاو الف شيرق



Ara 

 اهباقعو اهرمح ورع نب ليهس ab ىنااغت له يرعش تيل الا
ur su.»ملل « 3-5 نوم 0.  

 8 دش 00 AR اذهذ [Ak رعش ئمرخ ;EYE ناوفصو

ira 1 =و نص  - 

 =, دل 03 39 -

 Les; Far توملاب ةعقواهل انذويهس ناف اهفم اوعزجع الو

 ينعي Ale ما نباو ايرق ينعي مهنووس ارلسيا ملا ,Jim كيان ناسد لوق

 يي لجهج re نب ةمركع

 هامان ل

 ع نكس تاق اح

 ةريمو رودرا ىب ةيرح a نب رفعج نب دمحم ينثدخ قاحتا نبا لاق

 يقأ نب بطاح if ةكم يلا ربسملا معلص هللا لوسر عهجا امل لاق انءاؤع م

 رمالا نم معلص هللا لوسر هيلع عيبا يذلاب مهربخب شيرق يلا اباقك ةعّتلب

 Spass Haze ge اهنا رفعت ني هيك . مطر كارسا انااا مث هويت بسلا او

 دغليت نا دعب العج اهل لعجو بلطملا ديع ينب ضعيل ةالوم ةراس اهنا ةربف

 N لوبسر تاو ذي كج ,(keine Alle ويسير اك

 .:نيزيبولاو :EAU يلى تعض BEL همنا نم رق كلك

 ام مه در حب شيرق يلا باتكب كا lg بتك دق ةارما كرد لاقف ماوعلا

 دجا يا ينب ةقيلخ ةقيلخلاب اهاك < يح اجرخخ مهرما يف هل انعيجا دق

 ST يا يلا 1 ae Lei فاقد Las Ya لف اهي حر د يي اه كلل

 وأ بئاتكلا اذه اذل u, LS الو معلص هللا لوسر بذك ام هللاي

nie a1 Us CEلضوما ضرما تلا  CIEتايرضتسا# اهنا 5,5  
 s د 5-3 8 -£ 5 ران

„utاهنم  Rdامهطاح ملص هللا لور اعدؤ معلص هللا لوسر هب قاف هيلا  



A®+A 

 dk Au ام دفلاو JE Al يقع تاكتشا فق رومآلا يرا يا نسا اباي لاك

 كرب لا مث نمانلا نوي ze مقف ةنانك يفب دوس ST, Ben ينغي

 ريخن لك AT هّنظأ ام. هللارنال لاف انيغ gie اهنغم لاذ يرتوا لاك

 لعل (ىبر كردي قع ايلا شانلا اهيا US Ah يلا نانيفنلا وهلا ماقفا م كلذ

 ادمن تيج لاق كءارو ام اولاف شيرق ٍدطب مدق الخ فلطنان هبعب بكر مث

 مخرب هيف دجل RE يا نبا تيج منك ايش لع در اص هالاوف هتك

 ىبا لاق *ومحعلا ga ماشه ىبا لاق *وذعلا ينذا هتدجوف باطخلا نبا تيد

NENهتعنص يشب ىلع راشا دقو موقلا لأ هتدجوف ايلع تيا مك  ala)يردا اص  

 تنسف نيانلا!عبب ل نا ينرما لاق ER امبو اولاقت ال ما انيشأ نكذ ينفي لق

 بعل نا دعب لجرلا داز نا هللاو لكيو اولاق ال لاف تمحي كلذ ىناجا لهف اولاق
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 ةفيذح < ,las ال ما مث ,Jul aus di باطلا نب رع ةفالخ يف ماشلاب

 نب بطاح uf un صيصق نب ورم wer EN نب

 ثراحلار دمح ,sul مهج نب ةقاذح نب بهو نب بيبح rg نب ثراخلا

 قرأ ءامياو هقارللا عراد دسم كافه يفك قه وكيطا هيبتا لا

 Ci zu هدارمأ ar, ld نب Es ةوخاو (ir يدحا يف ا

 ناهفسو ىتنيغسلا يدحا يف ةهيكف هتارما تمدق ne للانه ,Ts راسي

ap!ريم  miA> unامل اهقوخاو م ممل امه ربا-جو ةدافج ءافيأو  

 همس سل هن> و

ur £ او المخ g „la zu li, Ss, قاهغس ككشو ذ.) Km er لهجه رش 

 er هللا De ar نب صيدع# نب ورع نب مهس يأب نمو برغذ Kia باطخلا
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 سيقو ةشجلا ضراي كله رعاشلا مهس ىب ؛تيعس نب يدع نب سيق نب ثراحلا

er Sl er سبق وباو مهس or Nur er يدع نس سمت er äsli> ap 

 فيدصلا ركب يا ةفالخ ين ةماهلا موي لتق مهس نب نيعس نب يدع نب صيق

 لوسر لوسر وهو مهس up Eye ur يدع نب سيق نب ةفاذح ىب هللا دبعو

 Ball نع همر يدع نيا سيفا لب N u وو هلل

 ,le يدع نب سيق نب ثراحلا نب رشيو يدع نب سيق نبا

 Stel نب دهعسو ركب يا ةفالخ يف ABl لثق ع نب Sa هاو ميغ

NE eeباطخلا نسف  wall,ىو  ur Sal 
 wir 2 7 خيب

 باطلا un مع Er ES ين لذ موي ل lo„ ١ هللا لوسر خم فيلاطلاد حرج سيق '

 ©-< = <= اب بو

seلنك  Au) a Be ges?زج  en „la, urةفيذح  unمشهم  erتاس  

 ةوالخ يف [Leer نع م ديلولا als„ عم (pri عب er] مهس. نبأ
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 نبيملسملاب رم اذا ? we uلاق معلص هللا لوسر  issنق يإ متاصاصو

  2 onنو 0-7 220

 اورصمت < رصيلا نوسفلت 0 اذرصيأ , JS, ARنأ  EN Naاذا ١ دار
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 Werne الثم مهلو مل SS Na u اصاص رظنلل متبع خفي نأ

Be 2ملو  asنبا لاق م للذ نوسهملت متئاو 11 مكتبعا  

lastنب ىسا ينب نم لجر هللا دمع نب سبقو  Kayaتدب ةبما وبا وهو  

 END en Er ملأ عم تناك ىلا« سبع

 هَ هن مم
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 نب ىرعلا تيم ur Al و as نمو + نالج الجر ةشيحلا ضرا gi ارجاه < امبعم

 (.u .... 5 سن د م
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 هجوما نمزانتا لكشف كما 3 داع نب Karl نب وركو ادهش معلص هللا

 un EN ا er بالك er رش يكد مو + نالجر a دمع رد تافه
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 كلافه هل تحلو ةشيحلا .ضراب Is مه he aa un? Ey un نوع
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 نب بعك ىب ورع نب ناهتع نب ورع يول نب بعت نب ةرم نب مهت يب ىو

ai er er? kanةغيسدأة ]أب  & Alanنب موز ب .يكد نمو + لجو نق يأ نب  
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 Say le NE فايل a il دبع هوخاو ركب يا ةفالخ يف ماشلا ضرا
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 يكد ئمو *(<, !Kr ضراد تاله ,;ilu> er Stel Cais äb هتارما عم

u.) 545-2  

er grصضصيصق نب 97°  ee er „läs Ar erيد مو د نايفا نس  

 ندو
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 وبدأ le ur يول er رماع يب نمو لجر Us; er هللا تثتحع نب مهم يول نب
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 - - ل
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krمهعم لج ناك دقو * لجر طهقل نب سيق دمع ىب تراشا كلانا رهف  

Ye ad rl Sie le le ls 
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 ند :
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 هتارما هعم تذاكو مهج نب ةيزخو مهج ىنب ورع هانبا an ليبكرف ديع ىبا

Aus CAis ELSE eiدوسالا  vs! -) Ekoةشيملا  aläsl,يب ىمو 5-5 اهل  
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er 8,25رسما بالك  anصاقو ينأ  ae Rama ur EIWNTمهل  orليذه  
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aeيل رطعا لاقي بيصتلا رطخلا ماشه ىبا لاق * امههساقمو  

 نأ يبعشلا نع جالا ut ةذيبع نب نايغس ركذو ماشه ىبا لاق + ارطخ ل
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 5 رغعج

 ةشبحلا نم رفعج مودق ركذ

 ةشيحلا يلا نيرجاهملا ثيدحو
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 يناهتأت يايداص ص خرصتسا Sa TE يفرم 3 يادي تعدفف يشرف يلع

lsلاق يردا ال تلقف كب اذه عنص نم  Laيف امدق مث يده نم  

deىف عات مش دوهي لع 15 لاقق رع  gellنا سافلا اهيا 5 اًييطخ  Yan 

 هيعالع راثدع دقو انش اذا ey WIE رييخ هوهي لماع ناك معلص هللا
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 le al نب s. Gh فوع نب نجلا ur), Eu Lies نب ناهعل يرقلا
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al auهللا .ةيبعو  wid alasدبع  allسالو رطخ ضخ  el 

 era A نب هيو اوروط نير هعمل

An ne ge) AL 39,باهر نب هللا ديع نب  zes 

HL,نبالو رطخ ريبَع> نبالو رطخ ورع نب هللا دمع نيرباجو ةعصعص نب  

 كيرش ياو تباث نب نجرلا ديعلو رطخ ةمالس نب ةؤسلو رطخ ذاعم نب دعس
Ss. - 

 الو رطخ  1 er Aرطخ  er Seرطخ , Slk er aرطخ 3
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 aus Ange معلص هللا لوسر Abel ناك فيك باهش ىبا SuM قادما نبا لاق

„alدع 1ع مهاطعا <  = ie al la>مهاطعا مأ ضيق يح مهل  
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 لاتقلا ىعب ءالجلا ىلع اهلها نم لؤن نم لؤنو نبؤسملا نيب اهمسقو معلص هللا
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 نم معلص هللا لوسر نم Br هدذع نكي مل rs 3 sol هب يفتاولف معلص
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 سو

 (ale) er لاق * لكلام a ناورم ماشه نبأ لاق * للام نس نارم ةوذأو

w er Jans ww. [9 ... vo le 
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 a) er all Aus ss 34 ehe au لوسر ناكف د هللا Aus معلص هللا لور

Us - دو 

 rn 39623 Br SWL ER Ad م ةحاور <ur all Ass Jm لها يلا Era ركب

 ا لوقت ملف متيش ناو اذلق ER نا لاق انبلع ss اولاق اذان مهبلع

 ادحاو Ule ةحاور ىب هللا دبع مهيلع صرخ امئاو ضرالاو تاومسلا تماق اذهب
 -u. u 05 -ءمو 2

ähي ةحاور نب هللا دبع دعب مهبلع صرخب يذلا وه  
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Eم 5  

 188 يد مهةلماعم 3 ا Ste مهي يرد Ss طع دوهب تسماقان لاق

 BEER): his ةدراح يني ينا لهس ىب هللا Mar JE معلص هللا لوسر ge يف

 نب لهس نع يرهزلا sat lei نبا لاق + هيلع 00 معلص هللا لوسر

ii> g) er لهس نع < يد يوم راكي 000 DER ar iä> gl 

Leis ie a) tee 3 اهبلا جرخ 2 5 se Im er نللا دفع 51 لاف 
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 بلاغك  TEكالت قرا ولاا كلي دانتي  Euبسجن مقرالا مالو

  Ba, u, a rt! a Uاع 5 ضاع تنبأ

ae a A li Een مالو 

NN Al اقوي اييرشع Era) يالوأ Lay نيرا: بلاط مالو Gun, ER 

 مالو نيعبرا اهقم ميقبال اقسو بعست ءهتباو بهو نب هللا حعلو اقصو نيس

  ra aeهاك اور  an, aeكلم |

Ru ةاياهيمس 
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Fang معلص هللا لوسر تقي ةمطاقلو اًكسو نبناقو فاسو Eule نهل مشق *رييخ 
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ZEN هللا فذق ربيخ نم معلص هللا لوسر غرف US قاحصا نبا لاق + ناَنيد 

 لهاب هللا عقوا ام مهغلب نبح كدق لها بولق يف  zusهللا لوسر يلا اوثعيف

 فياطلاب وا ربيخب مهلسر هيلع تمدقف كَدف نم فصنلا دع. هنوملاصي معلص

 لبقف ةنيدملا مدق ام دعب را  ISةصلاخ معلص هللا لوسر) كدف تناكذ مهنم
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 بند و

 ähm pn دومكت لتق هدو مهءاكرشو ةذيؤمو ae! un فوع ينيل معاذ مهس

N re ll sigسرح مهسر لوا  pen aleمضاع  un 

 ى'نوجرلا ديف مهس مث معلص هللا ,Jam ماهس ناك هعمو نالجتلا ينب تا يدع

 هللا ناوضر بلاط ينا ىنب de م هس مث nen مهس مث 8 ىعاس مهمس مث ثفوع

 باطلا نب A ne مث مساو رافغ مهس مث هللا دوبع KA مهس مث هيلع

 مث ماهسلا =. مهس مث ةثراح مهس مث مارح يبو ديبع نب Ah ا مث

ale ll aeوبس صح  al 

 * يدع ني مصاع مهس يف هداصا يذلا معلص دللا لوسر مهس a %56 برعلا

 ىنبدو هءاسن نجبو هتبارق نيد صاخ يداو يف. ةبيتكلا معاص هللا لوسر مسق مث

 تنبأ ةمطاقل معلص هللا لوس < مسقف اهنم مهاطعا ءاسنو نيؤلسملا نم لاجر

 كل مالا را داق اسال تتسم طوس بلال ا دا حل

a Bu, runsيام ةشياعلو  huركب ينالو  al unةدام ةةفاش  Am, 

 ةعييرلو ,Wa اوسع zit تعلو Üny ىيعوراور تقسو قيام يلاط a un لا

 اهفم تّكصلال فسر ةيام هيتباو ةمرخم نب ,hal فسو ةيام ثراحلا ىبا

Sy!36,1, اي نب هه ةقاجت ينالو ا  Mi unديزي  sel, Eu Se 

garläll 39, Un NE Eyeند  Kayان وررلا  Kapةديمع تانملو  ur 

 ىنوتس ديزي دمع نب Maas ينيلو فقسو ةيام ثراحلا نب ar Es ثرادملا

 ON a اكسو تالق DEE نيرنيلراا ننال اعدل
 د هع

Sale As a Aus ىبتالث ai er ميل (Aus نبعدرأ ذ Kur, مالو as 

 ديع نيريبزلا تفب مكحلا 3, in, SH ديزي Aus ىب ,a اقسو ىنبتالث
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 رع رويخ كايوقا رم rn längs ىبذالثو Jr ىم اف سو SR اهغم معلص دلل

 ممل

 ثهع er رباج الأ wer بغي eh lgis باغ نمو رويجدخ Ag um REN لها

 و و هد

 = 3058 2من

 امس رشع ةثالث ,Gl مهسا ةسهخ SE نم ib; Um رشع ةيئاغ قيشلاو

IE Ally REN nal,كلا  egناغو  SE, ger Eileيذلا هدم  Eu 

 مهلاجرب مهس ةيام ناقو مهس فلا معلص هللا لوسر SEN نم zus مهيلع

 lee ud IT 55 gab Ule Sal, Aue Duke غيرا لاخلا موليعو

 لجر ةيام هيلا = :N مهس IT ناكف مهس لجار لكك ناكو هسرافلو

 هدا ول اك رعب eis ىبا لاق * عهج اهبس رشع ةوئاغ تناكف

 يالي 0 ناكف قانا ىبا لاق !a نجحفو ليخلا نم gel معلص

 ىنورلا ,das باطلا ىب رو all ديمع نب ةدكطو ماوعلا un رببؤلاو 42 بلاط

ENيبرم تل وطب قرأ  eaيس  NEN 

 Km ىد نم = يكب مهسو Eur يني مهسو ,Köln يد مهسو 0 مهم

esوفورمبييبخ  (a) um MALسوأ  an!ةدراح يد  erلا  er Slجرؤخلا  erم  
+4 

 ء -

 rt 00 „= مهسو 5 دعاس 1 تادنا 2! لات end er كلام عب

er m)وهو ماوعلا  Baهعداتو  u,ل ناك مث  Köla, rs“3 مذ  

u-2 
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 ون 5

Nr كن er Kant; لاقو قاحا en) لاق 

a ميف هللا دامع لاي 
u, 3u- 

m RR, [443 Kia 

I 0 S-Z- ه 

 معو

 بدند (er نركلا ى 2 اذا

u. دن# 2 طم u > 

Eu ER ee Zub 5 يركم يف 5 + نرق بر ls 

3 an U. = > »> - &- 

Geدود < يراسع يف لكب ه-ضور-ذو ار بوح اندرو  

Ey 00 “ - 3 

 Agios لك ين هادعالا دع يرجح بيوقلا ىنهاو ال تاياغلا يدل داوج

Fe} هد u U. 2 

Pr su - 

opl.> m 3و- Br هللا ىن 

Sl, نراسللا دب) aAs 58 

- 
 w ب 2 و

 Ne سفن نود سقني دوجع

u © .-س ان عا  

dr) al, dsالو $  

u. -b- -. ”= = 

 ةداهش باصا نا احدم لتقلا يري
are 

  EI WRنع يمتعو 5 =

ee. رسما 0 نم a 

 = ند

 ناجع ىف zul N Lake a AN تدع

 اهلارداءا zus ماتم رجحت

 تناكف ةبيتكلار ,AUS فشلا IE ربيخ لاوما JE مساقملا تناكو قادما نبا لاق

ANقرةاطت  Fall SE leسن  ANمهسو  abe eilt 

 on اوم Na) gabs معلص يينلا glajl معطو ىيكاسملاو ,all .يرقلا يو

 لوسر داطعا دوعسم u 200 مهخم اا ER لها نيبو معلص هللا لوسر
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 فلو

 ان . 0-2 -w داتا اتت

 is دقت هب < يذلا ,all الك لاق ةييصملار كل دلعلا هللاو اذه لضفلا

 ان سم - 525 2

 told اهيف امو مهلاوما es مهالم تفي رع انوع كرت ردمخ دوك

 aa, As مل ءاج ee مك ءاج يذلا لاق za اذهب <Sel نم lt هراكعالو دل

3 € .. = - 

 “AR نوكمف =, Name تحل فلطتاو all Al dans مكيلع لخد

 ملو لاق ناش هلو انل ناكل امج ول هللاو اما هللا ودع SAT هللا دابع ّلاي اولاق
 و 02

 ولكللذب nz مهءاج es اودشنب

ERS 

2 ao o 2203 2 © -£ 

u, عواؤسم نم اوعهج اع ls Eule mas 

 4 ىدب | 2 هن 2# - - 30 = 8

 ليلذلا N لعف اورقاو مهاج حيبتساف توملا اوهرك

u. - Eو و و -  

--u£ 

 دق ىراكو ع نس ا مأ er er FR وهو افضوا Gl er la لاقو

 كالوس !we 8 a a ae سس قوع يفب <JM (ar DL )3 2 فل

lee 02 - 232نو و „u 

 3 و ه د = -5 ف2 تافه 2 ند ند 3« .05

eeديدملا ببرش هد رضا  a 
202 

 zul ريغ ترا مهبق لتاقل رجم ناش سه م اج كل يذلا الواو

 وع 0و

za,نلف  EN aoقاك انيعَو كره  adsربع هدنع  zu) 

 ٍيندشناو كلام نب بعأل تايبالا هذه a وبا يندشنا ماشه ىبا لاق
 2 ه5 كى 2 22

ai,ل3  soرصقع مكاذ الول ناك امو هرج ناش  
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 ِهِلَتَقَذ ال اولاثو اوسا وارسل راطق هلثع اوعمست مل التف هباعكا ّلتقو طق اهلثع

 ةكم يلا هب عمت ياخ  lauلاق * مهلاجر نم باصا ناك نمي مهرهظا جب

 اوخاطو اوماقق  neمكداجا ىقاولاقر  allنورطتنت اها ديص اذهو ١

 مدقي  ER ed: 5تلق لاق عكر ؟رهظا جب : RRدع ةكع يلام عيج دع

 قاف يداوم  aiريبخ مدقا نا  RTينقجسي نأ لبق هيادكأو دمحم لف نم

 ماشه نبا لاق * لكافه ام يلا ماجتلا  Minحمس هيف نم +  Seel ul JEلاق

  537 RTتيب اذان هيب تدل حج  EEE are leلام

ae Se ER RL يلعل an ااه وقع Je sun 

 تبع نب سابعلا عمس الذ لاق ءراجتلا ينقبسوي نا لجق  all ALUهءاجو

 ينع  Julماهخ نم ةهخ يف انأر ينج يلا فقو يح  ENاي لاقف  glام

 تعضو ا ظفح كدنع لهو تلقف لاق هب توج يذلا اذه  Soieلاق معذ لاق

BE IE ع وحر كادي اك 

ll تعيجاو in ناك ءيش لك عهج نم تفرغ اذا ge لاق عرفا يح 

 لضفلا اباي يثيدح ىلع ظفحا تلقف سابعلا تيقل  SEN „Est 3اّنالث

 تذبا لع اسورع كليحلا نبا ترك ىقل Ai Jul لاق Bi املك م

 (a ترا صو 1.443 !Ei Ei Arm ai دقلو قيم تفي Kakıc يعبد مهلكم
--- 

g 
 © ur 5 U م PaPT Tr هم < Im د

 كرما رهظاف ثالث تضم اذاف هيلع بلغا نا نم 0 يلام ةئدال الا تيج
 عد د

 2( ةلح ياني سيل SIEH موهلا ن 6 اذا يتح لاق د اس دع ,All وهق

52-12 

as, Ale,يح جرخ مث ا  lbs karl! aابا ا اولاق ا انف اهد  



 يابو

u - 

 ,GO كيسا ال هللاوف كيداص az لاقو اهشوجو 3 les يمرف ءامصخحلا

2 2 

ss EEEو  ENتلد فادح 3 وسب ل  Pe als Beanىصحلا كذ يلا  

 RU Jon) a جان طق He a يلص امو هلتقف el عم لتاقيل
Us» .» 

 ELPR معلص للا لوسر هيلا Saal هيلع تاك an 7 salz < معلص

ale eiدعم ىرا لاق هنع تضرعا مل دللا لوسري اولاقف هنع ضرعا مث  

 حجت يا نب هللا دبع يرماو Sl نبا لاق Hall El ey نآلا

RI ARTE. BEER BESTER,اج سا رود الفا رزرمل ةكدح ثيحا  

 N نم لققو هك Se 2a هللا 5 نالوقتو a ne gt اضفنت

zulيؤسلا طالع نب جاجا  

 !de طالع ىب جالا ملط: هللا لوز ملك zus Se انو قانا نيا" لاق

 يأ تغب RR 17 تنحف هيفي ir Jos all Jamıya SIR يزهملا مث

 ns لها رادع" يف Si au جاجلا نب ضرعم اهنم هل sie تناكو ةداط

Sauna Aل ىيب ال هذآ لاق هل 556 هللا  NE It al a eu 

 سيرد N a A ii a جاجا لاف

 as a5 ea li اجلال قولمللب

 nr) A ee 3 2 افي I; El a اهنا اوفرع دقو رميخ يلا

 يهالساب اوجع اوذوكد ماو طالع نب جاجا اولاق A اف نابكرلا ولاسيو

nt „een, all, zäsابا  uيلا ماس حق عطاقلا نا اذغلب هذان:  Erقو  

u ام lo م يدقعو Ss: al, 5 تلق لاك as فيرو 3962 al; 
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 فيلح ثيل نب دعس يب نم ةربغ are نب بههأ نبا (ماشه ىبا لاق اهف)
 ون نع

 رورعم ىب Aal نب رشي ةطس ينب نم مث ماصنالا نمو * مهتخا نباو u ينبل
u-. > 

 يد ىمد نالجر ناهنلا er ليضفو mals sl لوسر اهيق معمم ىلا (Li نه

 هو
ges) نمو "Ar, er رماع er salz er سجق er AR er IR فيوز 

 ىنب FRE نب يدع ىنب ALS un IR نب دومدع ل-عشالا دمع يذب نم مث

 ويا فوع ىنب ورع يفب نمو * ةثراح ينب نم مهل فيلح ثراحلا نب ةثراح

 فوع نب ويت نبا ةيلعث نب سبقلا هرما نب ةبما نب ناهفلا نب تياث ب حاب

 م نيا ايوا a er طال لا

DU a Elانش تي نيو جة  eheمسا نمو * مهسب نمر ةيقح  

 يارلا دوسالا ماشه ىبا لاق *+ لس دمسا تاكو يارلا هوشالاو عوكذلا نيزماع

 ينب نمو * يرهزلا باهش نبا ركذ اهف رييخج دهشتسا نمر ربيخ لها نم

 نب ورع ينب نم مياصنالا نمو * ةراقلا ئم مهل فيلح ةعيدر نب دوعسم 5,8;

 ىةداثق un سرا فوع

ee0  
 zum ثيدح ىف يعار 1 دوسالا رما

 هللا لوسر تا هذا يغلب اهجف يارلا دوسالا تيدح ىم ناكو قاحتا ىبا لاف

 نم لجرل .ll ناك مل منش (an zus Spam yarı سا وك ل

URS 2944هللا لوسر ناكو مسان هيلع مضرعف مالسالا ىلع ضرعأ هللا لوسرب  

 لوسري لاق Al اهف * هيلع مضرعيو مالسالا يلا وعدي نا اذحا رقك ال معلص

 لاق اهد !gie فوكف يدنع ةذاما يفو مذغلا هذه ale ® Int تنك نا هللا

522 

 ىم < Al دوسالا ماقف لاق 4 وأ اهير يلا = اهئاف اههوجو يف برضأ
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 ةارمأ نع تلصلا يبا نب dal نع pa نب ناهلس < قاد#ا ىنبا لاق

 انلقف رافغ ينب نم ةوسن يف معلص هللا لوسر Se تلاق يل اهامس دق رافع يب

es los aج جوف  Maاذه عي  mod,ردم غلا راسو  

 اذجرخخ تلاق هللا ةكرب دع لاقف Mbit he O3 جرجا يوادنف

 هلاوق تلاق ,als ةبيقح دع. معلص هللا لوسر يقدراف Ham ةيراج ثنكو هعم

 مد اهب اذاو هلحر ةويقح نع < EEE OR زؤتنا لك

 ,SU Aue .اقانلا يلا تضيقتف تلاف اهتضح ةضيح 1 تا

 لاق معذ as تلا mid Ks ل PR يارد ين ام معلص هللا لوسر

 ام يلسغا مث اسلم هيف جرطأن ام نم ءانا يذخش مث كسفف نم يحلصان

 معلص هللا لوسر تف اف تلات كبكرمل يدوع مث مدلا نم ةييقحلا باصا

 Leaslleh (Ried نورت يلا ةدالقلا هخ4 Al al ze LEI مطر ربيع

ale,يقر فت ال هللاوق يقنع 8 هديب  au!تناكف تلاق  Ri)تتأم يح ا-عقذع  

 هب - 2

 اهروهط يف تاعج الأ ذ Ze ee ال تناك. Alb اهعم نحت! 1 ثتصوا مث

 ميو من2 دن

 cl نيد BE لعد ن | خو Sal اكلم

 Us„ - 0 ودع( دم اي 3: 0-

Pa) نهشتسا نم Band 

ee نم ربيخك 0 Ge Kam هذهو le لاق 

wu ne ee bene دوما ىذا ze 
ur ةعائرو ور نب A, دسا un ا er eis نب er ls نب al نب ورع 

yaنيدو م  er A! us“يزعلا لمع  all Masد  Ja enبيدهلا ىبأ  
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 هم مع Par ذ “.- ه م و 2

 ;Ak Me Aa نأ هللا ءاش ام يلصق يلصو لال ماقو اومافق سانلا لؤنو

Im 0 - „Ur 

ee مهظقوي مخ مانق منيع هتيلغف FRE en Shin, any 

JE I U, اكعنص 15 I JS AS ala لوك حسا هللا Ip, 565 

 3و  al, BETONج ىلا  I Luk Atهللا. لوتلر دانعفا مه تددص»

 معلم  LEE EI EEEمنت نماقلا اضْؤعو  Eat IA zulلصف

  at llاذا لاقف سانلا دع.  VE esاهوغركذ اذا

 لوسر ناكو تا ىبا لاق + يركذل ةالصلا مقأ لوقي كراجتو يلاعت هللا ناث

 دق يغلب اهق معلص هللا  „belنم اهب ام ربيخ متتنا نبح يسبعلا ميقل نبا

 ربي يف يسيعلا ميقَل نبا لاقف رفص ىفربيخ اف ناكو نجاد وا ةجاجد
 er .. نب هس 0.(

 راقفو بكاذم Ss عءاجهش in N m ٌءاطَر تهز

 هم ءانو u U - هد د تن د

uns Ua EN, تغةقيتساو 

=-u93 u Ursr 

gi, ot gu aim, 

EL; صت جاجدلا الا 

all ينب وا لهشا ىبع ىم 

 رارغل وني مل رفاقملا قوق

 وتل  erرافضا لإ

 as مياغ جالا تدع"

 ةودغ ةعمز er 0 يد تحص

Ge a 3 ن2 د 

 عدت ملف كويدلا اهحطباب ترج
DD» 5 3 بي 03 

 مهليخ ىم لعام ie لو

wo - 
 مها_جس ladet تق نيرجاهمو

 9 5305 د

Ben diihos al,دو  

0 

 يغولا يف كلذ موب دوهي 55
 د 2 و هه

 EN EN Kay اكرفا lie ملا ا
-.Ur 

 ءا-سذ نم ld ملص هللا 0 علم رديخ (gs Sl لاق * اهناذسا
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 لكلا نبا ناش

 SR لاق وعلا Yiks ىب هللا ىبع ىنع مهتا ال ئم ينتددو le نبا لاق

 ,(sl JE Lee يلحر يلا Kür JE هتلقحان لاق م بارج zus ءيف نم

 ax مسكن يح اذه مْلَه لاف هتيحانب خان اهيلع Jen يذلا مئاغملا بحاص

heilال هذلاو ال تلق لاق  RRلوسر اًنأرف لاق بارجلا ينذبايع لعجل لاق  

 SUISSE بحاصا لاق مث Kolö مسوتف لات كلذ عنصت نحنو معلص هللا

 0 ياعصاو يلحر يلا هب تقلطنات هلسران لاك نيبو هبي ل

 ةيغصب معاص ينلا ةانب

 تناكو فيرطلا ضعبب وا ربيخج ةيغصب معلص هللا لوسر سرعا ,U قاحا نبا لاف

 u م 1 ني فاما Lt, let لوز ايتن ا

sd.كلام نب سنا مآ  Slا تا 53 يف معلص هللا لوسر اهب  

 فيطمو مدعلص هللا :لودير سرحب دغيس اهّتوتم EN يي zul ديز نب نلاخ

Ki,لوسر حسا يح  aلاق بوبا أي اي كلت ام لاق هئاكم يار اهف د  

 م. | هيمو

 ود(

 ى يظفح تاب اك بويا ابا ظفحا مهللا

 حاصلا ale نع اوماخ ا مهئاش

 هللا لوو قرضتا الا JE بهسملا ني قيعس عا يرهزلا يتتدحو قاما نبا لا

 انيلع ,Bü ar نم Kal zul u JE Ay نضعبي ناكف اربهخ نم مغلض

 معلص هللا لوسر لزفف كيلع هظفحا All لوسرب انا لالي لاق مافن انّكعل رجلا
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 ne هذا نربخل مظعلا اذه نا لاق مث اهظفلف معلص هللا لوسر اماو 5

 فخ مل ام يموق نم َتْعْلِب تلات لاذ دع le لاقف Säcke اهب اعد مث

 ردا ناهي شا RR منسم را ا لكم او 611 كلا

Lo all Yan, Lieتنمو مسوأ يلع هلا  RK ze ssيلا  KRنبا لاعب  

 AU لوسو SE JE alla nal un نافع نا ناررع يدق تاع

 رورعم ىب هاربلا تفي رشب 3 ,Alan هيف يفوت يذلا هضرم يف لاق دق معلص

 ثلكا يتلا ةلكألا نم !er عاطقنلا تخلو, نارالا اذنهناذا ze ءاراب هفوعت
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 يلا سردملا ةيقب ين جرخ مث نوكرشملا ةجلا لكت يلوو مرا ضعبو جلا اذ
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 هنو 5 و
 ةذدهلا دعب تارجاهملا رما

 نم و ون و م

burs يا er Zune تفي Et | معلص هللا Jam) يلا ترجاهو Slswl ىبا لاذ 

  dديلولاو ةراجت اهاوخأ < ةدملا نكت  ans Witامدق يد  JEهللا لوسر

33 >- 

-Eu-. 

 ينا لعفي  TEلاق رييزلا نب ةورع نع يرهزلا ينثدخ قاد#ا نيا لاق
u 2 3 

SI. دمع er ديلولا بداص 5ددغف ينأ er! يلا WAS ik, وهو هيلع تادد 

 كا تارجاهم تافموملا مكءاج اذا يلاعت هللا لوق نع هلاسي هيلا بتكو

ei. هه ال ماغكلا يلا ىنفدوءجرت الق تانموم نفوفملع ن اف ىهنامباب del هللا 

 مصعب اوكسغ الو نهروجا ىهوقهتا  * FINNمصعلا ةدحاو ماشه ىبا لاق

  5ه نع

Kulss er سيق u gel لاق بيسلاو لمحلا & Kerr 

 . I Er uو د 05 -

ERS 3 لك نم ثذخاتو يرسلا لهطت سيق هرملا يلا 

 مكح مكاذ اوقفنا ام اولاسيلو متقفنا ام اولاساو * هل ةديصق يف تيبلا اذهو

 .. و .<

  allةيبيدحلا موي اشيرق ملاص ناك معلص  IEنذاربغب ءاج نم مههلع دري نا

-u-0> 03 “ 

 هيلو  zu Uيلا نددري نا هللا ينأ 0 يلا معلص هللا لو يلا ءاسنلا
Ss-U- تس 

 مالسالا g ةعغر < اهنا نوفا اوفرعذ مالسالا ذأ Der En 7 اذأ ىبارشملا

. ur 

ie fe دع 15, مقا مهفع ىن تيتا ١ öl مهيلا نيدو ذاع درب - 

. 2# 

 Jg, & Sur lin ‚= all = Ss مه ءاسذ نم مهفع اوسويدح نم

 تاقدص ىم لاس نأ As هللا هرم يذلا لامسو لاجرلا د ف mil „rk هللا
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 رمعلص هللا لوسر مهاواث مهب مهل ةجاح الف مهاوا الا اهماحراب هلاست معلص

 غلي اذ قانا ىبا لاق RAR ربصب وبا ماشه ىبا لاق * ةنيدملا هيلع اومدقف
-u.) 

 لاق م Kalt ي لا 58 8 a a مهيحاص ريصب al لتق ني = لوهس

 سال ل = هه 3 قا تل

u.3 3 (ندع 5 ا 4  

U- Su»هنا  - - 

w 3’ =». - © . 

 داعب ىم a Lö Ele ينم كيرت باتعلا نكت ناف
 3 u_E= هن Die = و 3 4

 sr نم افهلا موؤزخخم يلوح فانم دبعو يندعوتا

 3 -ء و = 3 هما U م

5bال ينافق زغت  RAR gasدادشلا برآلا دوعلا  

 2 £ و =

 يدازأ مهب فيعضلا يطو اذا يموقب ايأ نيمركالا يماسا
N Me 1 :ص و 5  

 يداوعلان نطاويلا تيح يلا كشربغ رهاواظلا اوعفم مه
m = 05 - 2 - م .  

 دارطلا م تيك نق مهاوس دهن لكفو ةردمط لكب

 تان هن

 ll ع عدفر a نق 3( ars تاع دق nal مهل

 3 an هللا دمع 55

 د U 20 © عا

 3 _دداني 1.43 ,Soda اجا ع ومس . as ha يسما

 0 8. همس د5

Y Si Eve x Rtلض الاب جمس < واني  Emيداعت نم  
Se 

 u نع

ER PR) d sau as a5, هلع aa BE 525 رصقاف 

- u20. 

 BEN el تاهيهف ديزي يا باقع ركْذَت الو
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 هو

 مهل د معمر يوأ نب رماع يني نم الجر اًقعبو معلص هللا لوسر AR بهو

 معلص هللا لوسر RS سنخالاو رهزألا باتكي معلص هللا لوسر لع امدقف

 ناوردقلا اننبد يف انل Au الو تع دق ام موقلا ءالوه انبطعا دق اذا ريصب اياب

all255 ىبفعضتسملا نم كعم نلو لل 00 ( er zeلاق كموق يلا للطن  

ang ar el yoيشير اياك لاق  AU EEE 

ST janنو  Lasقم  Less gändkutاكيرضر  gi Inne Als151  

 عراصأ ري وبا الاعفاء ابح اك دعس las Tan لا سلس Aldi اراك

 لال تيبش نا معق لاق هيلا رظنا لاق معن لاقف رماع ينب La اذه كفيس

 AU لوسرا al > Unger لولا جدر لشق gie عزا she ed gm و واي هلتسا

 20 اذه نأ لاق [ءلاط معلص هللا لوسر ةأر TE دجتسسملا ف سلاج وهو معلص

 كيحاص JE لاق لآ ام كو لاق معلص هللا لوسر يلا يهتنا اف اعْرَف يار دق

 دعي فقر يح فيسلا ,en بصو وبا علط يح حرب ام هللاوق يحاص

Jam,هللا لوسري لاقف معلص هللا  a ss Su,هللا  Aue EWR) Liz 

- „VE 

 معلص at Sam) Alt 9( لات 3 Cars ei Aus le نأ ,Sa KR دقو موقلا

 ها “23

 Ga لود: te zur اويا gi مك Na, am قاف وك برح شد دمأ ليو

 ماشلا يلا قوذخاي اوناك يلا شيرق فيرطب رسلا لحاس دع :ةورملا'يذ ةيحان

 لير رعت 39 gabe A لوك لوك كم از هبعحا 156 ad) el لبو

 2 er za ادا ,a Nu عنو GE zus gie هنأ

 كحاب نورفظي ال شيرق دع اوةيض دق اوذاكف م-عذم 55 Sam نم بيرق
[0299 5 2 
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 + مههابشاو ليهس نب لدنج يار ةعمبر يا نب شاهعو ماشه نب Ed ةربغلا

 د5

 Ne قا مهدرلا ,en! al) ei en 45 يجح قتب> ورع نب ليهس ينعي

 اي او دللا الا هلا ال نا ةداهش ديحوتلا يا اهلهاو اهي فقحا اوناكو يوقنتلا

 دجسملا ;Asa tl„ ايورلا هلوسر هللا قدص AM لاف مث هلوسرو ةديع

 ملام معف نوفاخ" ال نيرصقمو مكسور re نبذما هللا هاش نا مارجلا

 le ال انما هكا هاش هذا يار يلا معلص هللا لوسر ايورل يأ اوذعت

 لعج اودلعت مل ام كذ or Ass نوفاخ الإ دعبم نيردصقمو مكسور srl لوقب

sء د 03 ناد <  Su. 

 EN ين تف اف يرهزلا لوقي + ةيبيدملا ملص Uns Ei كلذ نود نم

alasناك امنا هنم مظعا ناك  ERةذوهلا تناك اف سانلا تلا ثيح  
 ب ء- ” و و - E ونس 3و

 ةعزافملا, (nad ين اوضواغتف ,WER اضعب مهضعب UN al, ya تعضوو

 2 . نم 2 نم 5 0{

 ىبتنسلا كفيت يف لخد نقلو هيف لغد الا اميش لقعي مالسالاب دحا ملكي ملو

 لوق دع ,oil ماشه ىبا لاق .*رثكا وا SS لبق مالسالا يف ناك نم لّمم

 نبرباج لوق يف ةباهيراو فلا ين ةيبيدحلا يلا جرخ معلص هللا لوسر نا يرهزلا
 ن-

 WEN ةرشع يف ىبتنسب كلذ دعب ةكم A ماع جرخ مث هللا دبع

 نو
Nam) er? ةبتعر بصب وبا 151 Koll معلص هللا Jam) مدق IN Öle! er! لاك 

 و نت 32 ص

 رظزا هبف بتك معلص هللا لوسر دك. مدق اذ ةكمب سيح نم ناكو ةبراج ىبا
».uS5 

 نب ورع نب فقيرش نب سفخالاو Bu EN ae hr ae للا
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 متقلطنا اذا نوفلخلا لوقيس هلوق يلا يهتنا يح مهرجخ نع ةصقلا مث * انولهاو

 انوعيتت ىل لق هللا مالك اولديب نأ نودبرب مكعبتن انورذ اهوذخانل مئاغم يل *

 لاق «دبدشلا ساملا يلوا موقلا داهج نم مهيلع ضرع امو مهرجخ نع ةصقلا مث

 نبا  Blaنع حيض فا نب هللا دبع ينثدح  Aleسابع نبا نع حاير يا نب

 سابلا ولوا لاقت هذا يرهزلا نع مهتا ال نم ينثدحو قاحتا نبا لاق سراف“لاق

 لاق مث + باذللا عم ةفين> دبدشلا  alكنوعباجب ذا نينموملا نع هللا يضر

 لزنا مهبولق ين ام معف ةرجشلا تح“  LTمهباثاو مهيلع  Leاني

 ةربثك مناغم هللا مكدعو اهكح ازيزع هللا ناكر اهنوذداي ةربقك مناغمو

a ةيا نوكتلو مكنع سانلا يديا فكر هذه مك لجعف اهنوذخات 

 هللا ناكو اهب هللا طاحا دق اهيلع اوردقت مل يرخاو اهقتسم اطارص مكيدهيو

 ركذ مث *اريدق هين ّْلك ىلع  neمفكر  ulمهب هنم رفظلا دعب لاتقلا نع

 مهيديا فك يذلا وهو لاق مث * هنع مهفكر مهنم باصا ىيذلا رفنلا ينعي

Le هللا ناكر مهيلع مكرفظا نا دعب نم ةكم ىطبب مهنع مكوديأو مكنع 

 يدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه لاق مث * اربصب نولهت

 لاف سوبحطلا فوكعملا ماشه نبا لاق * هل غلبي نا اًنوكعم  as „aeم
  u. 2 4 w .ür zEسه م سدي

 ..لاؤق مسأ ءاحهج ينطعب NE طومسلا ناكر ةبلعت

län,تافموم ًءاسنو نوذموم لاجر الولو قاحصأا نبا لاف + هل ةديصق ين تيبلا  

 نا مرغلا ةرعملاو معربغب ةرعم مهنم مكبيصتفن مهودطت نا مهوذعت مل

 لا * مهيلع شب مف ما امأن هتيد اوجرخعتف معربغب ةرعم مهنم اوبيصت
 ٠ ديلولا نب ديلولا ين ةيالا هذه تلزن لاق هذا دهان ىنع ينغلب ماشه نبأ
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 س ان =

er يلعو كرشم aD, صخخ نس زركمو FAR) ur دومكو صاقو 3) ap Arms 

u. سام د - 

 لحلا  + akسلج مث هردخف هيده يلا ماق عحلصلا نم غرف اذف

Sale نع حج ينا نب هللا دبع يثتدخ le نبا لاق + نوقلحيو Sy 

ae 5 

  0-5مان

 سابع نبا نع دهاجي ينثدح حجبت يا نب هللا ديع لاقر * اوكشي مل لاق
 52 en. -uFد

 هذلا لوسر فرصنا مث هثيدح يف يرهزلا لاق + نيكرشملا ككذب ظيغيل ةضف نم

ZEN ةروس تلزن ةنيدملا, ةكم نبب ناك اذا يح WE TE age, نم معلص 

 انا  Leمتو رخات امو كينذ نم مدقت ام هللا لآ رفغيل انيبم اف لا

 هتعذ  Kyleهباككأ 5 هيف ةصقلا تناك مث * اهقتسم اطارص كيدهيو <

 قوف هللا دب هللا نوعيابي امنا كنوعبامي نيذلا نا لاقف ةعيبلا ركذ يلا يهتنا

 نف مهبدبا  EGاج يفوا نمو يسفن دع ثكنب امان  aleهيتويسذ هللا هيلع
+. . = = 

 مهرغنتسا < لاق مق بارعالا نم هذع فلخ“" نم ركذ مث * اهظع ارجا

 انااوما انتلغش بارعالا نم نوفلخملا لآ لوقيس هيلع اوطبان هعم جورخلل

95 
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 مهدهعو Wr قع يف ندع اولاقذ ركب وذي ,El كدهعو دمحم دقع يف „=

 Job ماع ناك اذا هناو ةكم انيلع لخدت الف اذه كماع Lie عجرت كنار

 i قويسلا بآارلا الع .La الا Ber كيادكاب اهتلخدف كنع انجرخ

 نب ليهسو وه UT بتكي معلص هللا لوسر انييف هاهربغي اهلخدت ال برقلا

 يلا a a3 ديدحلا 3 Ans ar er ل -مهس سس yanız ودأ ءاد نإ درت

=. 

ä a 2 ميشو Po معذص هللا ب باكا م 3 دقو „lo all Be 

 هوجو برضف هولا ماق لدنج ايا ليهس يار اف نولكهي , Anlلاق مث هييبلقي
- 3 a. 

 لع تقدص لاق اذه كيتاد نا لبق كنيبر ينبي ةبضقلا تهل دق دم اي
2 2 => 3- ©. 23330. 

 هدييلتي ةرغغب  seيلا هدربل  uيلعاب خرمعد لدفجح وبأ لعجو  Sauانو

 رشعم  EIFEL = cellمهب ام يلا سانلا كلذ دازف ينيد يف يننونتفي
5 © u هم 

Ärs نأو كل Jel> adj Bl mis) رويصأ لدغ اداب معلص هللا Jam; لاقف 

u-0E =u و نب u 2 sl. ع 2 

 مهافبطعاو ادكص موقلا نيبو اذفبب اًندقع دق اذا اجرخر اجرف نيفعضتسلا نم

 انوطعاو كلذ يلع  Ageيا عم باطلا نب ره بّتوف لاق * مهب يدغت ال اذاو هللا

 مهدحا مد اهناو نوكرشملا مه اهنان لدنج ايايربصا لوقيو هبنج يلا يشمب )دنج
- 5 User نب و U. 9- 

3 ..- 2 DE 

 معلص هللا لوسر EU + ةبضقلا تذفنو هبباب لجرلا نضف لاق هادا هب برضبف

 = = ب ءءء

 ركب وبا N نم الاجرو نباسملا نم الاجر !Aut دع ىهشا UT نم

 ورع نب لوهس ىب هللا ,Au فوع نب نهحرلا Dany باطخلا نب ريو فيدصلا
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Längeلجرلا اذه  dran Elملكت معلص هللا لوسر يلا ورع نب  

 باتكلا الا قبه ملو رمالا ماتلا الذ صلصلا اههنيب يرج مث اعجارتو مالكا لاطأ

 لاك يلب لاق all \ لوسرب سيلا ايام Nas ركوب ابا a باطخلا ?ur f بك

 ةيندلا يطعذ مالعف لاق يلب لاق نيكرششملاب مشيرا ل3 يكب ذاع .ىبدسلاج انلطلرا
 ل br (لعانسص 7

 لاق هللا لوسرب تسلا هللا لوسري لاقف معذص هللا لوسر نأ مث * هللا لوسر هنا

 مالعف لاق يلب لاق نبكرشملاب اوسولرا لاق يلب لاق نيؤسملاب انسلوا لاق يفي

 Ns يحيي لو رشا كلاما نإ ةلوسرو all بع UI JE نفيها (d Kol لاكن
 تهد ى 52

 دير ER ب دللي ,tel يلصأو موصار قدصتا A اسم لوقو رع ناكف

 هللا لوسر اعد مث لاق اريخ نوكي نأ توجر نبح هب AK يذلا يمالك ةفاخت

 لاقف لاق ميحرلا نجلا هللا مسب بتكا لاقف هضر بلاط ينا نب + معلص

 AS معلص هللا ,Ay لاقف مهللا كمساب بثكا ىلآو اذه قرشا ال لي
Ve. 

SEملاص ام اذه بتكا لاق مث اهيتكف مهللا  Si 4 eeليهس هللا  

 SET it Ksbı مل هللا لوسر كنا تدهش ول ليهس لاقف لاق ورع ىبأ

 كيع نب دمت هيلع ملاص ام اذه بتكا معلص هللا لوسر لاقف لاق كيبا مسآو

 خوف نما يس هع ا اننا عا لرد نا شح درت ور نب ليهس هللا

zuنم هذا غن ضعي نع مهضعب فكر  hc?نذاربغب شيوق  PAR 

u,اذنيب ناو هيلع 52 مل دمحن عم نم + اًشيرق ءاج ئمو مهيلع  REDE 

d I ol Cl ze al, II I, JRuIY al,نقع  Asديف لدخد ةدهعو  
& £g 
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 اولاقف ةءعازخ تيتاوتذ * هيف لخد مهدهعو شبرق دقع Er نأ بحا نمو
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 ىق ناقثع نا نيظسملاو.معلص هللا لوسر غلبف اهدنع شيرق هتسبتحاو معلص

asناوضرلا ةعبب  
IE galleryنحب  

 سانلا معاص هللا لوسر اغدف موقلا زجاتت يح حرمت ال ME دق ناقع نا هغلب

 ا le N eh دعب تناك .Hazell ولا

 معلص هللا لوسر نأ لوقي هللا دمع ىب رباج ناكو توملا د معلص هللا لوسر

 سانلا معذص هللا 000 عيابف رفت ال نا دع انعياب ,S„ توملا دع ver RR مل

 هللا ير روحا( سيق ىلا الأ افرضح mil نم دعا ات ملو
1! -- 

Ind نق هتقان اعباب اتصال هيلا ركنا 36 all, لوقب هللا د Ks 
a 37 

 رمأ نم ركذ يذلا نأ معلض هللا دوك يأ مث * سسانلا نم اهب En اهيلا

PART"نع ىلا يا ص لمعاومأ نع عيكو „=< ل3 ماشه ا لات + لطاب  

. 5- 

w £نم د  

 ln < نع هب öl نم ينةدحو

 هدر ١

 eo وهي

 en رماع a! Is درع ?er er ur تعد م3 (sy لاق قادعا نبأ لاق

uيلا  Sam,معلص ءذلا  ERICHالو طا اديك تي  Sal wa 8 ee 
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 عجرب  lieةمادع  I>2هللاوق % ” Eisبرعلا  Läuse aA &5N Lsادبا ةودذع

2-25 = 7 w 0-2 ne 

gell موقلا دارا دق ناق ًالبقم معلص هللا Jul, هار I ورع نب لههس هاتان 



 اع و

 دون

Lo,الا يش ا نم طقسو الو ةءرردقبا الا  kuاي لاقف شيرت يلا عجرف  

 ur = 5 .- و

 4 هوما ند وك ]9 =

 هللا لوسر نا معلا لها ضعب ,ar قادعا نبا لاق + مكيار اورف ادبا ءيشل

 لاقي هذ ربعي دع als, He شيرة يلا ars ينازخلا !Eur نب he اعد معلص

 ... .. - هدو و5 ٠ دن

 هي

 let نبا NE + معلص هللا لوسر نأ يح هليبس اولنخ شيباحالا هتعنف هاك

 اوقعب اوذاك اًشيرق نا سابع نبا يلوم ةمركع نع مهتا ال نم ضعب ينثد>ح دقو

 معلص هللا لوسر ركسعي اوغيطي نا مهورماو ًالجر ىبسيخ وا مهنم الجر نيعبرا

 Aus معلص هللا لوسر مهب أو اًذخا اوذخاث اذحا هباكا ن نم ماهل اووي

 * لينلاو ةراجاب معلص هللا لوسر ركسع يف 7 هر اوذاك دقو مهليبس 3 مهنع

 لاقف هل هاج ام شيرق فارشا هنع غليمخ ةكم يلا هثعبيل باطلا نب رع اعد مث

 تنل بعك ! ني يدع قب. نع هكعا شبفو ينفع لع Ey فاننا يل. هثلا لوو
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 اهلزعف ةيدوهيلا الا Eh مالسالاب تك تصعت دق اهابس < تناك دقو اهكرتف

 عمس ذأ هبامضا عم وه انيبق اهرما نم SE مهسفن يف دجوو معلص هللا لوسر

we --Ur ند ين 

 alt ةذاصر مالساو ٍنرشدي ةيعس نب Ka اذه نا لاقف هقلخ ىنيذعت عقو

 مىاضرصا نم كلذ سف“ ةئاذر Aut ىق هللا لوسري لاقف

 AN ةروس يف El ناوقلا نم: ةظيرق ينب رماو GAREN رضا ىف هللا لؤناو

 مهنع لاذ جرف نبح wall هقيافكو مهيلع ,Kaps ءالبلا نم لزث ام اهيفركذي

 مكيلع هللا ةين اوركذا اونما ىيذلا اهيا اي قافنلا لها نم لاق Ge ةلاقم دعب '

 ولعت ام هللا قاكو اهررفأ مل اذوتجو ,Li مهيلغ Uli 'دونج مكعواجل ذأ

asمهيلعاعللا سرا تلا دوننللا تذاكر ةظيرف ونبو ا جافطغو شيرق ةوتحلاو  
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 ةعصعص يبا نب هللا دبع نب ىجرلا  alنب يدع  ENةفبا يلس نا
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 دالخ دع احرلا تدرط يلا. يه 20 نبا لاق * لتقت اهنا تفرع جقو اهكده
 = و 1: هدد نمد

 يرهزلا باهش ىبا ركذ اك ساما نب سمق نب تباث ناك ىقو قادما ىبا لاق

al9 اكو يظرقلا اطاب را  ar,رع نم دق رببزلا 585 نورا دمع ايا  

 نم ناك ةنارييزلا A ar al ل تيان

 رببك خبش وهو Erd هداج هليبس الخ مث هتيصان زخ ءذخا Al نو هيلع

Jsيفوت الم وتلا ذابع اباه  JEتدزا دق يا ل5 لكتم يلغم = لهو  

 سيق نب تباث نا مث ميرآلا 5-5 ميرللا ن h لاق يدفع ك San ك كيِزَجَأ نا

 نا ٌتيبحا دقو نم يع رببزلل تناك هذا هللا 0 لاقف م هللا لوسر

 هللا لوسر نأ لاقف Re كب وه معلص هللا لوسر لاقف Er يف ng la هيزجأ

sieخش لات كل وهف كمد  uاف دلو الو هل لم  ger 

 ةتارما هللا لوسرب 1 [we %3 لاقف معلص هللا لوسر تياث Rt لاق ةامحلاب

aلاقف هاتان لات كك مه لاق  a5معمللص هللا لوسر يل بهو  Kalكدلوو  

 لوسر Sul a كلذ دع مهءاقي ا مول لام ال زاجلاب Es لها لاق لل مهف

allلوسر ٍناطعا ىق لاقف تباث هاتان كك وه لاق هلام هللا لوسري ىلاقف معلص  

 ةينيص 3 ةارم ع Ei يذلا لعق ام تياث يا لاق لآ وهذ كلام معلص هللا

 zes ar لعفذ اف لاك 33 لاق (om نب بعك يلا يراذع اهيف يوارتو

am all,لاق بطخا ىب  IBانتيماحو انددَش اذا انْئمحَعم لعف اف لاق  

 نب بعك يند ينعي ناسالا لعف اف لاق 1 لاق ا قب لازع ارو اذا

 كدنفع يديد تباث اي كلاسا GE لاق اولتق اوبهذ لاق ةظيرق نب ورع يبو ةظيرق



 بوم

 SE يف:مهقانعا برضف رهيلا ثعب مث قدانع اهب قدنخ مويلا اهقوس ي

 ml ني بعكو bet نب ني all 55 مههقو الاسرا هيلا مهي = قدانملا

 ةوام ناهتلا نيب افاك لوقي مهل رثكملاو Kal Role eds موعلا عار

 معلص هللا au, gs بهذي مهو ىسا ني rl a, ale عسنلاو

 EI Gy الا نولقعت: ال طوس لك ا لاك اهي صو تارت ألما ننغك ايءةلاشرا

 ol كلذ لزب ,ds * aa all وه عجر» الإ fir مهب بهذ 5 a5 Ines ال

PENةلح هيلعر هللا ودع بطخا نب يحب ناو معلص  

a)3 فا 06+ يدا % il iss Es usقم هيلع اهقش يق *  x 

 LEER She are Nie ee leg REES Belag وان

 هللا لذ نم. ,al كقوادع يف: سفن كمل ادم ;U امال معلص هللا كور
5 0.03 

 ردقو باتك هللا 7 لما ال هذا ساذلا اهيا لاقف سانلا de sl مث لذخ

Si a,ناكل نيرو للقمح تاو مرضف سلج مث ىليارسا ينب دع  

 RE SE نم هدنللو a 0 ام كرجل

alبقلقم لك زعلا غبي لقلقو اهرذع سفنلا ميا يح  

 Be نيويزق وع ربدزلا نب رفعج نب دمحم هت ا

 هللاو تلا ةدداو ةارما الا مهعاسذ نم لققي مل تلا اهفا !aus 0 ةشياع

 اهلاجر لَمَقَي معلص هللا لوسرو اًنطيو ارهظ كدضت يم Sur يدنعل اهنا

 20 اهل تلك تلاد ,al, LER „ge كداه ته 51 قوسلا: ىف

 تامورضق!اهب AUS تلاق aan Sad تلاق ملو تلق 1 تناك
»uE 733 
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 ةرثكو اهسفذ بييط gie ابدي ىسنا ام هللاوف لوقت .ةشياع تذاكف اهقذع
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 لا دقن DU هيلع اررثكا انف مهيف نسل لاذ I let معلص هللا لوسر ناف

 راد يلا هموق م دعم ناك نم ضعب عجرف ميال مول هللا يف Aa الا دعسل

 a نع دعس مهيلا لصي نا لبق ةظيرق يب لاجر مهل يحذف ve دبع يب

 ديلا لوسر JE نرؤسملاو :منعلص all لوو ىلإ On „eilt LS نما zum كلا

 هللا لوسر دارا امنا نولوقوف شيرق نم .نورجاهملا امان مكديس يلا اوموق معلص

 (ande al AU لوسر انهي Les ىق نولوقمت اصتالا داو ىاصتألا ىلا

 EU هكيلاوم ربا كالو 85 معلص هللا لوسر نا ررك اياه ًاولاقق دهلا اوساَقَ

 تقح ا: مهيف al نا دقاقيمو هللا دهع ككذو مكيلع An لاق: عيدك

 ضرعم وهو معلص هللا لوسر أاهيف يلا ةيحانلا يف انهه نم des لاق معن اولاق

geمص هللا لوسز  Saatمكحا ينان دعس لاق معن معلص هللا لوسر لاقف هل  

 Seh ىبا لاف «هاسنلاو يرارذلا يبستو لاومالا مسقتو لاجرلا لقت نا مهيف

 نع .ae نب دعس نب ورع نب نوحرلا دمع نع ةدانق نب رع نب مصاع ينثدنخخ

 مكحب مهيف تكح دقل دعسل معلص هللا لودر لاق لاق يثيللا صاقو ىب ةقلع

 معلا لها ئم هب نأ نم يذثد> ماشه ىبا لاق ٍِ ةعقرأ ةعيس قوق نم هللا

 مدقتو ناحالا ةبيتك اي ةظيرق ينب اورصاحم مهو حاص بلاط ينا نب de نا

seاه قرشا فلن كال  iz GBيم اي اولاقت مهتصحا نضال  

 Bor مكح لع لؤنن
 هم سس 6.( وا

 ةظيرق gar لدعم

 ند

 يلا ةنيدملا قوس يلا معلص هللا لوسر جرخ مث ىاجنلا يتب نم ةارما ثراحلا
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Er ga!لا-8و 1,1  = xlu.s erال مهللا هقرع رو  gieتارثع  

 معلص هللا لوسر دجسم يف تاب يد هوجو د جرد هلبيس يلخ مث ماركلا

 * اذه ءعموي يلا ضرالا نم !er a ردي ملف بهذ مث ةلبللا لكت ةنيدملاب

 كلل ع ب فلا ماع هكر Nase معلص هللا لوسرل ركذف

 مكح 25 اولزن < ةظيرق Sie se ER ناك هنا معزي

 هللا لوسر NEE .بهذ نيا يردي الو ةاقلم are, Stel معلص هللا لوسر

 © ناك كلذ يا Aal هللاو ةلاقلا لكت عبف معلص

 مهبق ادعس كو معلص هللا لوسر مكح دع .BE مهلوؤذ

 ذا EN دف معاص هللا لوسر كس ربع دع اوازن اوححصا !ذف 8

 he دق ام سمالاب انئاوذا يلاوم يف تلعف ,a جرزخلا نود انيلاوم مهنا هللا

 ءافلح 1,36, عاقنيف .يبرصاح ةظورق يب لبق gabe All لوسر نراك 08,

 دل مهيفوق ie ei un هللا دبع م-هايا REN اولزفف جرؤخلا

 مك ىرا سوالا رشعم اي نوضرت الا معلص هللا لوسر JE سرالا هلك اف

 معلص هللا لوسر ناكر ذاعم نب دعس يلا كأذف JE يلب اولاق مكنم 5 موهيف

 oe يف ةديقر اهل لاقي ker a ةارمالا هدي 5 Uns نب Aa Jan دق

 نبطسملا 5 ع هب تناك نم ةمدخ دع اهسفنب تي جرجلا eis تناك

 d SL قدنخلاب (BR alu نيد هموقل لاق دق معلص هللا لوسر ناكو

insكج  wo A” a di»اجو  aهاذا ةظبرق يب يف معلص هللا لوسر  

 Sn ع 0 ناكو مد a ةداسوو هل 1 دق راح دع هولمحل 2
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 كيلاوم يف نسحا ورع اباي نواوقي مهو معلص هللا لوسر يلا دعم اولبقا مث



YAV 
 دو 0

 نبا لات + نوجعت  Stelهاطمتسا دق ناكو هربخ معلص ءللا لوسر غلب اذ

 هلطا يذلا انا اف لعق ام لعف ذا امان هل ترفغتسال ينءاج ناك ول نا اما لاق

 ل  aقاض نيا لاك ب ههلع مالا بوتمأ يح  glنبا هللا دي نب :توزي

  Krisتلزن ةباجل يا ةبوت نا  IEتيب ين وهو معلص هلا لوسر  Kl Riتااق

8 es et ns نهر ge any باور Ein م 1 

Isar DR الفا تلق تلا ةبابل يلا لع بيت لاق Liu ui Le كصضت 

ee نا لبق كلذو اهترج باي le تماقف ل تش نا ياي لاق a0 

  ENتمللقف , Per lu utدقف  LUكيلع هللا  ZIهيلا سافلا راقف

 ال لاقف هوقلطيل , allاًهف هديب يقلطي يذلا وه معلص هللا لوسر نوكي يح

 , EN RATEوبا ماقا ماشه ىبا لاق + قطا حيصلا  illاًطيقرم

 تس عذجلاب  pet aha a 555. 5 oe aeاهنتزيقادودي

 هللا لوق هقبوت يف تلزن يلا تابالاو * معلا لها ضعب ينثدح اهف عذجلاب

Set نبا زها + يالا انيساؤساب Bee his مهيونذب اوفؤتعا نورخاو 
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 رهضفلا الو ةظيرق ينب نم اوسها  REاوطسا موقلا مع ونب مه كلذ قوف

 ; SIةليللا  callلوسر ‘< دع ةظورق اهبف تاؤن  allي معلص
  susهنو

Beer ar = 

 هبلعو معلص هللا لوسر سرك ا يظرقلا Bon ىب ورع ةلبللا كلت يف جرخو

 ناكو يدعس ىب ورم انا لاق اذه نم لاق ,al اذف ةلبللا لكت سم نب دم
 بِ 3



 بما
 . - vvيو - 6 3 -.-

lu هللا er > القت Le), N هل فويهسلاب ىبتلصم الاجر هباككاو 

 نرد - VuLند

 هيلع يشد الس انهلرو كر 2 +( كلهن كاهن ناف لوك دو  loرهظنذ

Bar; شيعلا we. اف نبك اسالا ءالوه لققن اولاق ءافبالاو ءامسنلا sis يرجلف 

.. us Ss ند 
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 انلعل اولؤنان اهيف اذونما دق هبادككاو  aaدسفن اولاق ةرغ هباككاو دمحت ئم
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 ام ale تع دق نّمالا انليق ناك نم ثدي ملام هيف ,ba انتبس

 ا ودا تدل ine زار al A a قم كيل كفاك الي

 ll رهادلا نما ةدحاو

 مندل جبع NET معلص هللا لوسر يلآ اوثعب مهنا مث لاق

Tailااوناكو "قوق نب ورع يب  aeهللا لوسر هلسران انرما يف بشت نوألا  

 يف .نوكمي ناهبصلاو ءاسنلا هيلا ag لاجرلا هيلا ماق كاشف مهيلا معلص

 معن لات دم مكح دع لزنت نا يرتا ةبابل اباي هل اولاتر مهل قزق ههجو

N a LA,قيل اذ  Aكاست تيار  Ga 

Eee Liةاويسزوبدللا تقع  * lachةيايئاوبا  ge 

 حربا ال لاقو 16 نم دوع يلا دجسملا يف طيترأ يح ah هللأ لور تاي ملو

 EB NEIL حرا دلل Aalen تعم( نع هدد وي كح 182 قاعد

 ىف هللا لزناو ls‚ نبا لاق * Il Ass a? all! iz دلي يف ي = الو اكبا

 ىب هللا دبع نع دلاخ نا نب ليعامسا ىع ةذييع نب نايعس لاق اهف ةبامل يبا

 لل
 مةناو مكتاناما =, لوسرلاو هللا Pe < اونما ga اهيا ام ةدانق يبا
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 لاقف جابيد Aus اهيلع ةلاحر اهيلع ءاضيب ,Aa رع [RAN ةفيلخ ىنب ةيحد

 3 ندر

Saw)هللا  Ss „aleلزلزي ةظدرق يفد يلا تعب لدروج  es?فكك مهنوصح  

 اهرابا نم ربب دع لزن ةظيرق يب معلص هللا لوسر تا اهف need يف بعرلا
ze5  

 قادوا !er لاق (sim Lis en" ل ul" اهل Nas مهلاوما ةيحاذ م

 سم هن هدو مس u Ss 5و همم هس

 5 هدو

Jam,ىبلصي ال ميل هللا  an}ينجب الا رصعلا  Eyنكي مل ام مهلغشف  

 يب اوذاي ني < معلص هللا لوسر لوقل ka; Gy es مهيرح يف 9 Air مهل

 الو uf ىف ,Sa هللا مهباع اق 5,291 ءاشعلا دعب اهب رصعلا الصف ةظيرف
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..- 

 نع راسي نب EI يا ثيدحلا läge ينثدح معلص هللا لوسر هب مهقنم
 س60 ع

Aareيب يراصنالا كلام نب بعآ نب  

 وع

edles 3)بعل ا  A! erمهل  

 !ja مف دهج يح ةغلمأ Es en rl هللا ER مهرصا>و لاي

vs ... - »= 

d al! 38,8 ةظيرق يب حم لخد بطخا نب يوهح ناك دقو بعرلا مهيولق  

eera>مهفع تعدجر نبد  Al er al als „Ubs, WR?تاك امج  saßle 

 و =

 ar لاو es ام رمالا ئم مكب لؤن دق دوهير ar„ اي مهل Auf er بعد

 دقدصنو لجرلا اذه عيات لاف يف امو اولاق متيش اهيأ AS UNS الالخ مكيلع
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 عكر مث طرملا فرط يله حرطو هيلجر هيلا  a*ربخلا هتربخا مس اف هيغل
5 VO. 

 قادتنا نبا لاق « مهدالب ىلا نيعجار اورهشنان شيرق تلعف ام نافطغ تعمسو

zul,ىع هفرصنا معلص هللا لوسر  Val, Godىنىروكسالاو ةنيدملا يلا  

 سام 2-0 مع

Usةماهب اوهتعم يرهزلا ينثدح اك معلص هللا وسر ٌليرهج يا رهظلا تذاك  

 تع 35, لاقذ جامدد ىص RR اهيلع لاح زر اههلع .als JE قزيتسا ن

anام لهريج لاقف معن لاق هلأ لوسر !د  ad,امو <; حالقلا ةكيالملا  

 ةظيرق يب يلا ربسلاب lee الا ْنالا تعجر

Aula SUلؤلرمف مهيلا  ll ae ee 
 U- re we. < و <

 ةنيدملا ع لعتساو ةظيرت ينيب الا رصعلا نملصي الق اعيطم اعماس ناك ند
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 معلص هللا لوسر مدقو قاحتأ نبا لاق « ماشه .ىبا لاق اهف مونكم ما نبا

 اسف سافلا اهردتياو ةظدرق يني يلا دقيلرب هبلع هللا ناوضر بلاط يا نب ىلع

 هللا لوسرل ةدجبق ةلاقم اهنم عمس نوصحلا نم اند اذا يتح بلاط ينا نب لع

 نإ كيلع ال هللا لوسري لاقف فيرطلاب معلص هللا لوسر A يح عجرف معلص

 اه معن لاق ut هلم ee Sa رمل لاق ثباخالا هالوه نم ونحت ال

 ee هللا وسر ا اذه انمغ كلذ نم اولوقما مل يءازاول ناع ملا لور

 اباي اولاغ DR مكب لزنار هللا مكازخا له ةدرقلا ناومنا اي لاق مهتوصح

 ee ردت كلش ملل لوس ومو RA ام مساقلا
2 5 5 2 

 انو رمم فق هللا لوسوو اولاق دا مكروب رم له لاقذ ةظيرف يب ىلا us نأ
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 نم لجر لاق لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع دايز نب ديزي ينثدخ قاما نب

 هوهجكعو معلص هللا لوسر هلل هللا دبع اباي lol نب ةفيذل u لها

 لاق لاق Age Us دقل ,all لاق نوعنصت متنك فيك لآق GT نباي معن لاق

 لاقف لاف انقانعا ع ,ld ضرالا لع يشمب هانكرت ام ءافكردا ول هللاو

 هللا لوسر يلصو قدنخلاب معالص هللا لوسر عم انتيار دقل هللاو Ei ىباي ةفيذح

 لعف ام انل رظنيف موقي لح ze JR U تكلا مك ليلا قلن 537 معلض

 ٍقيفر نوكي نا هللا لاسا ةعجرلا معلص هللا لوسر هل طرشي عجري مث موقلا

 (هف دربلا ةّدشو عوجلا ةذشو فوخلا ةّحش نم موقلا نم لجر ماق اف ةئجلا يف

 لاقف يناعد < ماهقلا نم RR معلص هللا لومبر يناعد دحا ei مل

 يك ايش تدع" :ee موقلا يف ردا بهذا يللا

 لعغت ام مهب لعفت هللا دوفجو حرلاو موقلا يف ثلخدف تيهذف لاق *انهتات

 ER شيرق رشعم اي لاقف نايغس وبا ماقف هانب الو ارا الو اردق مهل رقت ال

 تلقف ينج يلا ناك يذلا Jet ديو تذحان ةفيذح JE هسيلجأ نم ةرما

 ام al مكنا شيرقارشكم ام نايفسا وبلا لاق مث تالق تبا نالفإ لاذ كنا نم

 مهنع انغلبو ةظررق وني انتفلخاو فخلاو EIN Ko دقل ماقم رادب متكبصا

 ىاف ال موق الو مدق انل gas ام نورق ام حبرلا ةدش نم انيقلو كت يذلا

 سلخ لوقعم وهو هلهج لا ماج مث Jade ناد ارلستراد ةلثي U Kaas الو

 الولو مياق وفو الا هلاقع فلطأ ام هللاوف ثالث ع هب بثوف هبرض مث هيلع

u deeها  aeزا, لا  Botايف  geتيك نوت  si 
 0 35 تت

 ضعيل طرم يف يلصي مياق وهو معلص هللا لوسر يلا تعجرف ةغيذدح لاق +« مهسي



 نم

 AN عئص نم .ناكو u Ka لاوش نم تبسلا ةليل تناك U « مهرذح

ER en aa 

 لكه دق ماقم مادب انسل انا مهل اولاقف نافطغو شيرق نم رفن يف لهج ينا نبا

 الاف Aigen Ude اج Fri, Inne رجاتت < ,JURA zaldt تقحلا

 هيف Goal ناك 08, a eng موه وهو تيسلا موي موهلا 5 مهيلا

len ice,كلذ يما انسلو مكيلع بخ ملام  adلئاكن  ek 

 zulis يح انا ةقث انيديلب نونوكي مكاجر نم ,ÜB انوطعت يح انه
 ET نا لاتقلا مكيلع كتشار برحلا مكتسرض نا Eh اذمح

 مهيلا تعجر اذذ * هنم ,I اذل ةقاط الو اندلب يف لجرلاو اذوكرتتو 000

 we a يذلا نا هللاو نافطغو شيرق تلاك ةظيرق ونب تلاق اب ٌلسرلا

 a>l, os\ مكيلا عفدنذ ال هللاو انا ةظيرق ur يلا اولسراف 0 دوعسم بأ

 ىنرح ةظيرق ونب تلاقف اولتاقف اوجرخأن لاتقلا نوديرت متنك نان الاجر نم

 Bl nee his ميلا لشرلا سمعنا

 يلا اورهشنا كلذ ربغ ناك ناو اهوزهتنا صرف اور ىاق اولتاقي سرا الا موقلا

 هللا انآ نافطخو«شورق ىلا اولسرإف Tal 3 لجرلا نيبو عكنيب اوتو, مهذالب

ae Te ai: yانوطعت  laهللا ]را هيلع  Be. 
 و سي دوو د

 حرطتو مهرودق افكت Zins syall ةدبودش ,öl ةيبتام لاول 3 ,au مهمل

7 52 3 22 

 ةوزغلا <Ss; & äl,A ناش ي مهتينبا

 نم هللا قرف امو مهرمأ نم فلتخا ام معلص هللا لوسر يلا يهتنا اف لاق
 = - 5و س0 و

 لاق * اليل موقلا لع ام !Eid gan هدعدق ناهلا er ةؤيذد اعد مهقعا وج
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 دحاو لجر انيف تنا اهنا  JEميعت جرح ةعدخ برحلا نان تعطتسا نإ انع

 ةظيرق يب اي لاقف ةيلهالا يف ايدن مهل ناكو ةظيرف ينب نأ يت> دوعسم نبا

 تقدس اولاد: مكنييو ايبا اه ةصايعو مكايار 5, عقر ذك ( Euمهتم اندلع

ei, مكلاوسا 5 عادل NW „De zug) zläbs, انكي هلا مهل لاقف 

 اولوخت“ نا طن نوردقت ال مكدا فو  adeاوهاج دق نافطغو اشيرق ىاو كبغ يلا

uni مهو سنو مهلاوعاز „Ba, هيلع مهوعرفاظ دقو lee, 5-8 5 

  hahaكان قتال , hlاسوواسلا هذيك  SE Slريغ  SEاولعو مه دالببب ايدل

  nn lieموقلا عم اولئاقت الف مكب الخ نا هب مكك ةقاط الو مك دلجب لجرلا

 اع مهتم ارذخات يد  = a Seاولتاقت نا د ملكك

 مهعم  Idaاًشيرق نأ يح جمع مث *يارلاب ترَشا دقل اولاقف هوزجانت يح

 لاقف  3dىم هةعم ىمو ديبرح نب نايغس , (fu Inمةقرع دق  erا

 نا اقح نع تيار دق رسما ينغلب دق هناو اًدمحن قارفو  aم امن

 لاق لعفت اولاقف ينع اوقكاف  haiاهيف اوعنص ا ع اومدق نق دوهي رشعم نا

 امد دق انا ديلا اولسرا دقو مدع نيبو مهنوي  Jeام  Ja Wasنا كيضري

  SEنم يتليبقلا ند للا ( arمهكرطعتق مهفارشا نم الاجر :نافطقو

 نم دع كعم نوكن مث مهقانعا برضتق  drسرا: مهلصاتست يح مهنم

 معت مهيلا  mühe ange FL Ce atىنم' امهر مكتس ,= 155

 مكنم مهيلا , Anمكذا نافطغ رشعم اي لاقف نافطغ نا يح جرخ مث «ادحار

Bde تنا ام تقدص اولاق و كارا 5 a ساثلا Aal ٍقربشعو يلصأ 
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„ur ود # 

 ناش ( ERS 00اهنع هللا ىضر

 يفثدحو قادعا ىبا لاق  er al) Aus er alas er seنم ريبزلا ! ausع

= © - w 3 

 ةيغص تناك لاف  Ciيصح عران يف بلطملا دمع  luقاكوا لاق تباك

 ناسحم ? erانعم تداث  &* a3تكلاق نايبصلاو داسنلا  Kaeرك , liقم ميكو

 و U. 5ب

= 2028 
  alم سولو معلص  Linدحا مهتميو  07 Ges ENنوللسماو 0 هللا

  dاذاتا نا اذهلا مهنع اوفرصني نأ نوعيطتسب ال مهر دع رود  Sl orتلق

2 2. Io =» د « تن > 

FL Se ee le اي 
  „urو ب - 00 3 3

Ib ENEIP معلص هللا Jam) lie للغش دقو Be نم انءاعو Dr انتروع يلع 

 و نم ود -

 بحاصب انا ام تفرع قل ,All بلطملا دبع تنب اب لآ هللا رفغي لاو AS هيلا

 مث ادوع تذخا مث تزجتحا اميش هدنع رل ملو كلذ يل لاق US تلاق اذه
 و و 5 د5

 تعجر هنم تغرف U SIE Al يد دوهلاب دتبرضف هيلا ىصحلا نم تلون

U» 0 “3 © و تن خيإ ٠ 

 هنا الا هيلس نم يتعنمب مل هتان'ءيلسات هيلا 'لزنا ناسح اي تلقف نضحلا يلا

 لجر  IEم بلطملا بيغ تنب اي ةجاح نم هيلسب يلام  JEنبا  Setماقاو
 هه خل -َ 5 00-0

u. 38. 

 ale يملا we u مما ya A دوعهمم pn مهعن ناش

 ين ء ع

 As Mai نبينا انوا رماح دوعسم نب مهعت نأ مث لاق

ar!نسب ثبر ىب عجتلا نب ه والمخ  zubsلوسرب لاقق معلص هللا لور 0  a 

 معلص هللا لور لاقف le fi 1303 يمالساب اوذعي مل يموق ناو 0 ين
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 لوقيو اهب دقري هةيرح هدب يفو اهلك هعارذ اهذم ثتجرخ دق
- 
 ب - ع

 دجال Sale al سايد ne نيش ولا
 2 ou 022-و  -ussو =

 ما اي اهل تلقف ةقيباع تلاق ترا هللاو دقف يب يا قالا هما هل تلناقف لاق

 8 ون - (ن 3

un هيلع تغخو تلا 8 اهم rl تناك ل 76 er 2 تددوا all, Ak 

 هه ل هن .-.. ن لا 3 ود د

tue}مهسلا  sry Ahهع  er ASداعم  ale, Ar Tu) &o abi etw:امك  

© Ss 2-7-7 هو w 

 لاق هباصا الذ يول نب رماع ينب دحا ةقرعلا نب سمق نب نايد مصاع يثددح

„u. .. 5-7 200-اه  - »= 

Birىرا مهالا ماثلا يف كهجو هللا قرف دعس هل لاقف ةقرعلا نبا ائاو ينم  
- 

„u 0ان -  

ag m. >|! er N هذاك اهل يقبأت م ur? 5 2 us! تنك 

- 0> - 

-.U-- 

 يفد ند a8 رقت يح يفق + الو ةداهش يأ Ar مهفميو lin yet تعضو

.-b-.) 

 كلام er بعل er هللا ثدعع نع ”ei 3 a يفثدحو تادعا !er لاق + ةظورق

 موزخم يغب فيلح ل 50 ol الا Aus Is باصا ام لوقي ناك هذا

= © 

 لهج ىبا نب ةمركعل ارعش كلذ يف ةماسا وبا لاق دقو
u Se 5 

hie) As RRذأ  Ja-85يل  

Baia 7 

 تلا ;ERS, Hr فاون

er inlis a 

 دناع فقئفارملا ءانثا نبب اهل
.. u. 

 عم هيلع  ballدضهاوفلا يراؤذعلا

 (. bbنال يا «=

6 AN] ri x ERS 

S I um 

Sa £ Jucäll نع بوعرم 32h 

 ةشرم ar تفرلا يذلا تسلا

 ن سن 50.23 مهي ..

 lack Aut l_gis da يدق

.. 

 lea حقو هنع تعئاد يذلا تاو

 ,Al نك مه م < يلع

 يمر يذلا لاقيو ماشه ىبا لاق * ناك كلذ يا معا هللاو
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 هل لا لكتقا ىا حا %  «aهللاو  Areككنقا ع  „etلذ دنع ورع

erنع  amdءلتقذ 0 الزاذتف & دع لبقا مد ههجو برضو هرقعف  

 ني -

 er ص لاقو & &, اه !ERVEH m es ي-- Eaygio مهليح ثتدرخو =

 كاذ يف بلاط يبا
Ce 3 

A Prند  ve n 3) Oyaas, a, zaباوصي  
..- 

„Use >» 

 ars BAT جب عذجلا“ :Jade a < تددصف

en,ينؤب رطقملا تنك يدار ار اونا نع  le 

 بازحالا رشعم اي هيبنو aha ٌلذاخ هللا vn ل

 لاو قاد#١ ىبا لاق 0-00 اهيف ك 0 رعشلاب معلا لها < ماشه ui لاق

 5-7 -Fe) -ä < نط 5.

 لعغت ما مركع لكعل PEN RR رق
ee2  

 } u .- ’ =« مذ مان

 بلوق افق كأفق ناك ا!سناتسم 2 ل <

 بادكا ماعش ن اكو هذ las يف تاوبالا هذشو EN ربغص Je ماشه ىبا لاق

  نورصني ال مح ةظيرق ينبو قدنخلا موي معلص هللا لوسر
 .U ىو

 داعم un دعس ناش

Aus A sa, len)دبع نب لهس ىب هللا  plيراصنالا  

 قدنخلا موي ةثراح يب نصح يف تناك نبئموملا م ةشياع نأ ةثراح ينب وخا

ERS aما تنايو  osداعم  lqarمارا 4  
 5 هان

 ةخصلقم هل عد هبباعم en 2; Si اًةيلع 00 نا لبق كذو ةشواع تلاقف
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„333 

ERST er نم 38 يودع 

 نب رماع ينب وخا سيق نأ نب دو بع نب ءر# مهتم شيرق نم سراوف نا الا

 ةمركعو قاحا نيا لات * سيف يأ نب Sur ar ورع لاقدو 0 ىبأ لاق +

 سادرم En باطلا نب مارضو rl يفأ ن نة لهج يتا ىبا

 en مهليخ دك اوجرخ مث لاتقلل ار رهف نبات

 RR Sa sb ناك ضب اي MAR اويهت Ya ةئانك ب

 «ذه U اولأق هوأر اذف قدنخلا JE اوفقو يتح مهل مهي فنعت اولبقا

 دع هب ماشا ناس نا لاقي ماشه ىبا لاق a تماما ف ةديكمل

 اولاق قدنخلا موب نيرجاهملا نأ معلا لها ضعب يثدحو معلص هللا لوسر

 I انم ناطس معلص هللا 'لوسر لاقق انما ناطس راظنالا Ally انما ناهد

zn Un hans SSL 000هتيم اوررضفا ايضا فدعا  

 بلاط يا نب قع zn عاسرا فدعا ىو ةعيسلا eg هدي تلا

 ريتش اينما روحت يللا نقلل مهيلع اوذخا يح ىيؤسملا نم هعم رفذ يف

Ast,ناسرغلا  ER irموي لتاف دق 1 دبع نم هري ناكو  Prيح  

 os Üne ج جرخ Gill موي ناك اهف er موي دهشي ملف ةحارجلا هتثبثا

 al لاقف بلاط يا نب لع دل موَبَف رامي ىم لاق هليخو.وه فقو Wi هتاكم

 لا يت يدحا يلا شيرق نص Ed sr 3 دللا تدهاع تنك كذا 278

 مالسالا يلاو هلوسر يلاو هلل! يلا كوعحا ناث x 2 لجأ al DE ade اكد

 to هالاوق يا ىباي مدل دل لاقق Nat يلا كوعدا يناف لاف ككذب يل ةجاح ال لاق

86 
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 مل رهش نم اييرق ةليل نيرشعو اعضب نوكرشملا ماقاو معلص هللا لوسر ماقان
- us u) 5 

Sa! in, ماشه ىبا ناق * last, لينلاب اهمرلا الا بر> مهنيب نكت 

 و د 0 دنع

 نب رع نب مصاع يثدح اك معلص هللا لوسر ثعب البلا سانلا دعي دتنثا اهف

y Be) sisدوك ىن رع مهتأ  er du erخللا كدومع  lg erيلا يرهزلا  

 !so ةدراح a! er فوع er ثراحلا as 108 er isn ur نصح er ةنييع

 نعو هنع اهيعم نم اعجرد نا ذع_ ةذيدملا ماع تلك اهاطعاق نافطغ !دياق ايو

 5 د - وب

I...) us 

 كلذ يف ةضرارملا الا حاصلا  Usلوسر دارا  aßدعس يلا ثعب لعغب نأ معلص

 و و
 ! Ale, enكعسو  erةدامع  Ak „8الافق هيف < امل ( sهللا لوسرب

3 2 6 

A: 1 هب لهلا نم WW ىب ال هي هللا ى كرما We ما دعنصتق هيج ارما 

 عنصا ام هللاو 7 ةءذصأ يش 2 لاق انل دعنصت  Ssتيار نال الا  Seهك

  2 030تو
  aeلاقق ام رمأ يلا ( Slxs er Mu xلوسرب  allءالوشو دك انك ىق

  us Omهاد ونس

.. ..- 3 [2 = 

=-E 
 هيو كي ا  ERانكي انناؤفا  Uنم "اذهب  all, ä2laالا  erالا

 يانيلع (og لاق مث باتللا نم اهبف ام اصمخ ةفيصلا داعم نب دعس
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 © نو 35 هان د و اه

er ةدعاس يد دحا مهلد er ةدايع نب Mg سودا كبس Sry وو ناهنلا 

 ماه

 بعت  erاهيعمو جرؤخلا لوس ذدموي وهو جرؤخلا  Ausهللا  erيب وخا ةحاور

3. o. و ت د 

#3» su. نمصص- 5 

NAT الو هفرعا اَنَل يل اوفحلا ee موقلا ءالوه نم انغلب ام 

a, x ساغلل & اورهجأت مهةمدو Kiss In3 ءانولا دع اوذاك ناو سافلا داضعا 

Fl لوسر m 5 3 Er م-هغلب ام ثمدا le er مهوتا يح 

 - نو

 نب N مهعاشف le الو دي نيبو Was = ال هللا لوسر ف م اولاتو معطلص

 مكتعاشم ك Sie عد ةدامع نب دعس (a لاقق ةدح a3 Is <, ناكو هوهماشو داعم

 AU لوسز ىلا Unze نمو Ar دعس, لمكا مث ةعاشملا نما وج 9 مهنوبو Wins اف

 عيجرلا باككاب ةراقلاو لضع gas يا 000 اولاق مث هيلع اولسف معلص

 !wohl رشعم اي اورشبا ربكا هللا معلص هللا لوسر لاقف هباحعاو بيبخ

 قتلا, موي 5, 3521 دل

 ٌقفسا نمر مهقوف نم مهودع ,All فوخلاب تتار االبلا كلذ نع ,Ei„ لاق

 لاق < ىيقفانملا ضعب نم N LE BR نونموملا نظ يح مهنم

ur BIيرسك وفل لكن ا اندعي مم 31 قوع 00 يب وخاربشق  

RUNDىماي ال موهلا  LEماشه نبا لاق * طيلغلا يلا بهذي نأ هسفن  

gelىبقفانملا نم ىكي مل ريشق نب بتعم ىرا للعلا لها نم هب فن قم  

 دحا يظوق نب سرا لاق يحو قادعا نبا لاق *ردب لها نم ناك هناب جتحاو

 هالم ىرع كلذو ودعلا نم 9 انتوهب ىرا هللا لوسري ثراملا نب ةثراح يب

 a Asien ass جوخ نا انل نذان هموق لاجر ىم
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Air, F 9 . & = دن - „8 

0 TE 
 <  rmةظيرق يلا

.3 .s .- =.» 2و 

 يكد ع بداص  ee 0هموق دع معلص ىللا لوسر عذأو 5 نآكو

 ه5دقاعو  Jeخمس اق كلذ  kl bS] en deeةذود  olد

  2 22نه ه- نع

  eiهيلع  a! abيود داداخذ هل , Iاب  a! mrكو لاق يل

 و ن ه 0# - و

 مووشنم ةرما كك يوح اي  alsهذميو يوب ام ضقافب تالف اديك تدشهاع دو

al, لاق لعافب انا ام لاق كمل يل كفا كو لاق اقدصو sb, الا هذم را ملو 
 -  6 Im Beبه 2

 لكا نا كتشيشج نع الا نرد تقلغا نا  Snهل 5 لجرلا ظفحان اهنم
  2 v- vu. Erنو

  Jsكيج بعل اي كدو : zeرهدلا ( Su = Buشيرقب  Eاهتداق

een و 

 اهةذاسو  EM ey! [Enاهتداسو اهتداق رع نافطغبو ةمور ىم لاوهسالا

 ..  520و

  07هد - صم خش

„el IN all, يانبد يعل a) لاق ب ARA ىمو اديدت Melk) يد اودرمي 

 ود د0

 دق ماهتكيو  N 2 sel 518ام كحبو 2 يش هدو سيل  gsiامو يعوق
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 معلص هللا لوسر لهتساو  deاهف نافع نب ناقع لاقيو يرافغلا ىذايا ةنيدملا

 ىبا لاق + عاتولا تاذ ةوزغ يو ًالخت لزذ يح قادعا ىبا لاق +« ماشه ىبا لاق

 عاقرلا تاذ لاقيو مهتايار اهيف اوعقر مهنال عاقرلا تاذ ةوزغ اهل لهق اهناو ماشه

 , 3نبا لاق + عاقرلا تاذ اهل لاقو عضوملا كذب  Seiقل : > Leعم
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lad نافع نبأ ناقع لاقيو يراغغلا رذايا ةنيدملا JE معلص هللا لوسر لهتساو 

 ىبا لاق + عاتولا تاذ ةوزغ يو ًالخت لزذ يتح قادعا نبا لاق +« ماشه ىبا لاق

 عاقرلا تاذ لاقيو مهتايأر اهيف اوعقر مهنال عاقرلا تاذ ةوزغ اهل ليق امتاو ماشه
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 ىبا لاق *سانلاب فرصنا مث فوخلا ةالص سانلاب معلص هللا لوسر يلص يح
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 Er رييج نب (all Aus Sl er لاق * ثبات نب ورم er En ويا ماشه نبأ

us 0 

 en كلا نم سيقلا ءرمأ !er Au يب نمو د نالجر ةامرلاربما وو ناهنلا

 =« 9 سا(

 دبع NEN يد نم مهءافلح ىمو * لجر ةمتيخ نب دعس وبا ةقيخ سوالا
 دوم و

er ثراحلا er بطاح نب m كلام er ةيراعم يب نمو *لجر im er all 

u. „Us 

 نب بطاح نب ثراحلا نب hang لاقيو ماشه ىبا لاق * لجر ةشبه نب سيق

  + Busنبأ لاف ( Bu lerيب نم مث ماجخلا يب  er SLe er Hamمنع 0

 * داوس نب ديز نب سبق نب ورع ماشه نبا لاق *ورع نب سيق هذباو سبق نبا
-U- 
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 SU نب سوا كلام نب ورع ينب نمو * نالجر ورع نب ةقلع نب فراطم نب ورعد

 نبأ لاق + تباث نب ناسح ونا ثباث نب سوا ماشه نبا لاق * لجر مذنملا نبأ
 .. سان =.

 ىب مارح er كيز نب مضمض ىنبرضنلا ني سنا ياجتلا نب يدع يب نمو قاحتا

VL, el eeنا عب  

 هاك نيت راجل ني قاما قيل نمو ب داع علا وسير :ىداحتاةكلام نيا

 ناهنو ثراحلا ني ميلس EU نب Mara نمو * نالجر مهل Aus ناسيا و

 ربهز يبا نب A نب ةجراخ جرزخلا نب ثراحلا ينب نمو * الجر ورع دمع ىبا

 نب تيز نب مقرالا يب سراو دحاو رمق يف اًقفدربهز يتا نب ورم نب عببرلا نب دعسو
-us 
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jr خيب en 

 نم معلص هللا لوسر حم se موي 2259 ىم an فاد ب لاق

 بلطملا دبع ىب Era فانم دبع نب مشاه يب نم مث شيرق نم نيرجاهملا

 سمن دبع نب ةيما ينب نمو معطم un zur مالغ ;us هلتق ,ab ماش ىبا

 ur NO ديغ ينو نمو Kaya نب هسا يب نم مهل فيلح شح نب هللا ىبع

 نب lei ةظقو ب موز يب نمو يقبللا هيَ نبا هلقق ربع ني بعصم يصق

 ناهنلا نب ذاعم نبررك 3 الا One وبارك مث ماصنالا ىمو *رفف ةعبرا ناقع

ee eeنكشلا  a Iنكسلا  

erقادما ىبا لاق * كسلا لاقيو سيقلا كرما نب عفار  leنب 5  

 ll ىرا ةداتق نب رع ني مصاع يل معز دقو شقو نب تباث نب ورهو شقو

Ga re ee 

* le نم &- RT Basis EI نوردي الو iS zahl 3 نواساملا ءداصإ 
 داعم د

 شا (نس 2 عن

Mes نب سوأ س ld لهس un 0 EN) er ER يظومق ur (Rama 

 نمو + الجر رشع انثا  rlنب سوا  Feممءالا دبع نب وبك نب
Say ماهم 5 *قاهوهلا علب Many زاهد كيك ur pie ur As ااذدا 

 نب ديزي نب بيجحو * ناهمتلا نب كيتع  ENتيزي رفظ يب

 ةعيبض يني نم مث فوع نب ورع أذ نمو * لجر عفار نب ةممأ نب بطاح ىبا
v- 

Ra er zo. يأ 00 خاظفحو N) en wma ı. Br Ei ur: lim وبأ As) 

- 2 

Ent نب كلاصو ةعبمض er دز er سد مادق sei Ast نالجر NN ur 
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a نأ ب انيدلا قراغي ئموم نم ام هديب يسن يذلاو معاص هللا لوسر 

Na ما بع دنا EN ا! انف اكد 150 ذل ناو راهتلا نم Hal اهبلا 

 هللا ين لتاقيف ايزدلا  Jsرخل  Nنبا ( Slىنيذلا يلاعت هللا لاق مث

 نيذلا نوفموملا مهو حارجلا يا حرقلا مهباصا ام نعي نم لوسرلاو هلل اوباجتسا

 نم مهي ام ٍدط نسالا ءارج يلا د موي نم دغلا معلص هللا لوسر عم !وراس

  atsرجا اوتار  ra Jayاذ ل

 سانلاو ليكولا معنو هللا انيسح اولاتو انامبا مهدازق مهوشحخات ملك اوعيج تق سانئلا

 اهي واينس ىبإ ملهل لاب يذلا نييقلا نيغنومررفنلا اولاد ام مهل الاخ نيذلا

 نابقس ايا نا اولاق لاق  agاوبلقتان هللا, لوقي مكيلأ نوعجار دعم  Badeقه
lie بف وذ all, aM) Cs, اوعيتاو ةوس مهم للا لضفو هللا 

 امو طشرلا كيلوال يا ناطبشلا مكلاذ امن مهردع ءاقل نم مهفع هللا قرص امل

 مهوقاخ" الف هءايلواب مكبهري يا هءابلرا فوك مههاوفا دعي ناطبشلا قل

 نوقفانملا يأ رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحب الو نىنموم متنك نأ نوفاخو

 ارقي, نت مهنا  Lak alالم يلو د ذا و اح يلا لمجال ناوللا ديزي

 اورتشأ نوذلا نا ميظع  I GLEN ATهر ىلا باخ ولو ايش هللا ورضي

 نيس  Nمهلو انا اودادزبل مهل يلمع امنا مهسفنالربخ مهل يلعن اهنا

 باذع  engeمديت هللا ناك ام  uنم ثييحلا زيهم يح هيلع متنا أم دع

 مكيلتيي نا ديري اهف يا بيغلا لعب مكعلطيل هللا ناك امو ىبقفانملا يا بيطلا

 يا ءاشي نم هلسر نم يتجع هللا نو هيف مكيلع لخدي ام اورذحتل هب 5

 ن ميظع رجا ملكف اوبوتتو اوعجارت يا اوقتتو اونموت ناو هلسرو هللاب اوتمان كلذ



 ن0
 تا 20 ع 2و2 يي 53 oe هس

 تل اب اولات مهليقم نسحو مهلكامو مهبرشم ab اودجو اذف شرعلا لظ

erم ا  REالا  

Js350 كتل لوقت نان هلا  JE AU56 مكن لدور  Slلو  

 كيبل نب دومحم نع wre un Stall يثد> قادع١ ىبا لات 06

 رهن قراب رع ءادهشلا معلص هللا لوسر لاق لاق هنا سابع نبا نع يراصنالا

 an لات = ركب Kid ّئم مهق 0 weile = ءارمشدخ FR يق zit باب

 تايالا ءالوش ىع ع هذا هوعسم ىب هللا ديع نع مهتا ال نم ,aan تاتا

es;مهير دنع ةايحأ نياك  prلاقف نوقر  
 و 2 +5

 لعج دحاب ul نم مكناوخا mel امل هنا انل ليقف اهنع انلاس دق انا امأ
g = 

allنم لكاتو ةذجلا راهن درت رضخ ربط فاوجا ين مهحاورا  LEيلا يعواتو  

 ام يدادع اب لوقوف ةعالطا مهيلا هللا abs شرعلا (6 يف بهذ ىم ليدانق

 انوش ثيح اهنم KL ةذجلا انّميطعا ام قوف ال نولوقوق مك ar نوهتشت

 انير نولوقمذ مك ديزان نوهتشت ام يدابع اي لوقيف ةعالطا مهيلا علطي مث لاق
 يف انحاورا 3,5 A WI انيش ثيح اهنم لكان ةذجلا انتيطعا ام 3 ال

 <el 36 ers, S كيف as يد كيف لتاقتف اهندلا يلا 1 مث اذداسجا

 7 تعمس لاق ليقع نب دود نب هللا دبع ىع انباخكا ,ar ينتدحو قاحا

 ين اي يلب تلق لاق رباج اي Su الا مع هللا لوسر يل لاق لوقو هللا One ىبا

 هللا Das اب 6 ام هل لاق مث هللا ءابحا 3 نتا ثيح كابا نا لاق هللا

 ْلثقات كيف ردا انندلا يلا درت" بحار لارا كب زها 1

 JENE نسحلا نع ديبع نب رع ينثتدحو قاحتا ىبا لاق + يرخا ةرم كيف
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 ال انكو مكنع انعقدلو مكعم انرسا نولتاقت مكنا لعن ول مهلوقو دحاب

 كة د  .. Ssون و

  „Esمهفم هللا رهظان لاق نوكي هذا « Iين نوف اوذاك ! a8; passمه هللا

  Sarg „alمهفم برقا  ERمههاوفاد ى ىروأوقب ن  loيأ مهب 5 = سبيل

 ن و

  AIGمهموقو مهرياشع 3 مكعم اوبيصا ىيذلا مهناوخال  Be Nاولقق ام

Su توملا م 3 ال هذا يا ىبقداص مننك ea) توملا اا 2 l.2,ab لق 

Re) داهجلا اوكرت 1 Jaasl; اهعا مهنا كلذو اوذعقات il ن 2 RR متعطتسا ١ 

 ا هللا لممس  leين ءاقبلا ( RNمعلص د لاق مد + ثولا ئم !رارفو

am 3 اولد BER ae الو لدقلا مههلع اكل داهجلا 3 nie DER 

-u3 zw. 0 3نم  

 يي مع

alsمل  ls Rn ee’ f id,يأ  PER fe na, Enنم  alas! 

 يذلا a باوث m هببق مه اهذ مهوكرشول مهداهج ىم هيلع ع 19 يلع

 -0 هاد

 ll نم ÄRiI نورشدتسو هللا لوقد نزحلاو فوخلا مهذع هذلا بهذا ن5 مهاطعأ

 ي باوثلا ميظعر دوعوملا ,eb نم اوذياع ام ينموملا رجا عيضي ال هللا ناو لضفو

 لاق لاق سامع نبأ (ar يأ ىع irn) ur ليعاوما ينددح !Sl ar لاق

z075 52 د5 [ 

 ربط فاوجا 2 مهحاورا هللا لعد Anl ige! uch ا er all لوسر

a = - I- 0» .. 

„asيلا يواتو اهراغ نم لكاتو برشتف ةذجلا ماهنا درت  Alيف بهذ نم  
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 ال هللا نا  dsدقل لاق مث + هةيصعم لها نم هةعاط لها ءيذع  all 52ذع_

 مهطعيو مهيلزيو ale مهيلع اولتي مهسفنا نم ًالوسر مهيف ثعب ذا ىيفموملا

 اي مكيلع هللا ىم دقل يا نيبم لالض ينل لبق نم اوذاك ناو ,AKA باتكلا

 متثدحأ اهف هتايا مكيلع ا مكيسفنا نم ,Sa مكيف ثعي ذا نامبالا لها

 مكربخ هوقتتف رشلاو دي اوذهتف ربخلا اوفرعتل رشلاو ربخلا مكؤعيف متلع اهفو
 بنس €

ei bis ام اويننح"و akelb ge” 1, Amis ةوئعطا 13 . is هأضرب 

 : نأو Sn نم هداوذ Sa, 15,05, Eye ®( م ,Sa اوصلختتل دوببصا»+م نم

zZ.» 

Ka 5 ال يأ ةيلهاجلا ع ند dee Al ar لالض U ve er? A 

2» Su- 

 „3 مث دب يدهلا نع Br A, a ٍدريبخلا نع لا zu نم نوركغتست الو

 دق كت نأ بكا ريدق Zi لك يع هللا نا مكسفنا دخل اذه
 ون ©-

 ,ale ّىم لمق اهيلثم 248 دقف ؟بونذب مكناوخا يف Ein مكتباصا

 ام مكنالخو مكتيصعم متيسنو ,Yu الف Jan al اتاك تكلا موهلا يف

 هيث لك دع هللا نا مكسفناب كلذ متالحا مدثا معلص u هد مكرما

El A Lea aعقدا  Eyموي مكباصا امو  

 متنا متيقتلا نبح مكباصا ام يا نينموملا معيلو all نذايف la يقتلا

gs FE erمكءاج نا دعب متلعف ام متلعف نجد كاذ ىواك  Gy) 

 ir نيذلا A نيقفانماو نينموملا za فدك عاما

 ىب هللا Os ينعي اوعفدا وا هللا ليبس يف ارلتاق اولاعت مهل ليقو مهيف ام رهظيل

 EN نم ةردع يلا ماس < معلص هللا لوسر نع اوعجر نيذلا هياككاو 31



 نور

 مهنع jo يا مهنع فعان hard بلقلا ظيلغ اظف

 Kl = allg علال le Kurs eo اذان رجالا يف مهرزاشو مهل رقغتساو

PR „85معلص  aiمهل  neمهيلع  „airدع مهريص ذ ةلقو  leةظلغلا  

 as ةءاط نم مهيلع ضرتفا اه ةنغ اوغلاخ ام x يف مهملع هذم تناك ول

 نم فراك نم مهيونذ مهل رفغتساو مهنع مئواجم“ يأ مهنع فعاذ JE مث معلص

 ,raus مهنم عمست كنا مهيرتل يا رمالا ٍْق ee مهتم 5ladl لها

 وك ا ترا NE مهن انف تيك نار ين

 لاذ الا تكيس الو كدفصي ال كودع داهج يف كنيد ىم رماو يفم كداج

 Je Kos, Su a م ةقفاوصو كفلاخ a GA E„ هب a ام دع ضمان

el aعب  alaall ge aبلاغ الف هللا مكرصني نا +« ىلكوتملا تح هللا نا  

 3 المل يا هدعب ىم مكرصني يذلا اذ ىف مكذخ ناو سانلا نم مكآ

 ale Sa des يرما يلا سانلا ,va سانلل يرما

 هور EEE a En Eu للعب نمو لغو انا يقل ناك اكو لاع ف

 Lo نإ نكي shall ناك اساء واطي ال u Le سفن 1

ae,يشر نم مهيلا هب هللا  By.لعغي نمو قمفر  STEةهقلا موي  

 ام دع هللا ناوضر as ىذا هيلع م الو مولظم ربغ Re = مث &

 لوقي مهطخسل وأ سانلا يضرل هللا نم طخسب ءاي نمك اوطخ# وأ all تعا

 دلل N TAN ىعاط لعن ناك ىف

ae ansich,روك ءاراعإ ناكف  ul al gas,8 اوقرعان نالثملا  

 يا u ةنجلا 3 اولع ,<e ol\ لكل نواعي ام ,za: all دزلا دفع تاجرد
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 ىبقبلا لها طم air ةنما ساعتلا هللا لؤنان *ىودصلا تاذب ميلع = مكبولق

FRدق قاغنلا لغاو نوفاخب 2 5-86  Just ee gu) „eiمهنا كلذو  

 سايل

Bet 3هللا „8 ةيقاع  ERSدع مهترسحو  lsهللا لاق مث م هيباصأ  

 رهظا يذلا RT اذه ارد مل مكنووب يف a ول معلص هيمتل هذا دس

 نطوم EN مهيلع بتك نيذلا جرخال مكريارس نم رهظا ام مكنم هيق هللا
 - bu - ين د

 ,all مهبولق يق ام ,(ana مهرودص يف ام هي 3 يح هيف نوعرصو دربغ

uU > 

 + مكدنم ءب اوفختسا م مهرودص يف ام هيلع يدع ال يا مودصلا ;ii مهلع

 اوبرض اذا مهئاوخأل اولاقو اورغك نيذلاك اوذوكت ال اونما نيذلا اهيا اي لاف مث

 ةرسح كلذ هللا (Ja اولتق امو اوتام ام اندنع اوذاك ول يوغ اوذاك وأ ضرالا يف

 ri ىبقفانملاك اونوكت ال ياربصب نوالهت امب هلاو تير a هللاو مهبولق يف

 ةعاطو هللا ةعاط يف ضرالا يف برضلاو هللا ليبس يف داهجلا نع مهناوخا نوهني

Ab,اوندق كر داكوتا يروا  ) Le Uyalblاوكا  Layاولتف  a has) 

 ءاشي ام GENE تبمتو يب ,All مي ىبقبلا ةّذقل يا مهبولق ين ةرسح لكذ

 هللا Yan ف تق قلو لالا ER alla ىف وذا جنادم ام رخو

 air 3 ال Re توملا ul نوعمجع" م ربخ ةجرو هللا نم ةرغغم 273 وأ

Eeeاها ىلا انقل  

 ä < ابندلا 385 نم اوعهج امل لتلاو توملا ee نع ا

Yaكلو  sl eeناو وشم وزر اوى  U 

 ديف هللا مكْمفر امو داهجلا نكبلو اهب اورتغت الو ايندلا مكنرغت الف عجرملا

 تنك ولو مهل تذل هللا نم ةهحر اهف يلاعتو كرابت لاق مث +اهنم مكدنعرتا



yo, 

 دقلو ؟كبونذ ضعبب كلذو مكربتخيل اهندلا نم ضرعل هنع اوهن ام يلا اوفلاخج ملو

 الأ كلذ ميظع ىع هللا ع  le: erا قم متيتا  areا نمكيهت , Iتدع

 مكيلع يلضفي , Ze SAلجاع يف بونذلا ضعبي بقاع نأ ىينموملا رطل هللا

 يدا اهتحلا , 80 Hansaنم مهيف ام لكل لصاتسم ريغ  AUا مهيلع هل

el elle هيلع ديار مهلاكجر ةيصعم ىم اوباصا 
-“«u-03 

atنودعصت ذا لاقف مهايا هءاعدل هيلع نوفطعي ال 59204 مهو مهيبن نع  

 اونزحت" UN مغب 8 مكياثات مكارخا يف مكوعدي لوسرلاو دا دع ا الو

 مكناوخا نم SE نم Nr برك دعي ابرك يا مكباصا ام الو مكتان ام يلع

 Is: RR 15 لاق نم لوق نم مكسفنا يف عقو امو si مكودع ولو

 كراع 12 pre re مكنات اه لعب Ne البلا LE مكيلع عباتت اع

la yaاعف لما  ill > 

 هبق اوناك ام مهنع هب هللا جرق يذلا ناكو نولهت اع ربجخ هللاو مكنع ّبركلا

 مويبن لقب ناطيشلا BT مهنع در هللا نأ مهباصا يذلا معلاو بركلا ىم

 موقلا نم مهتان ام مهبلع ناه مهرهظا a ابح معلص هللا لوسر ارار اف

 نع Bl هللا فزص ىيح مهئاوخا يف مهتباصا يقلا ةببصملاو مهبلع روهظلا دعب

 ةفياطو مكنم ةفياط يشغي اساعذ ةنما مغلا دعب نم Duke لزنا مث + مهيبن

 ىنم انل له نولوقي ةبلهاجلا نظ ٌقحلا ربغ a نونظي مهسفنا مهنإا دق

Teنولوقي لآ نودي الام مهسفنا يف نوفخب هلا  

 N TE انهاه انلتق ام fi نم افل ناكول

 قف م صخملو مكرودص يف ام هللا alas مهعجاضم يبا [Av مهيلع بتل



094 

 ةيقاع مهل نا اونظت الف يا ةّجَن نم رمهل لعجا ملام يي اركرشا ا مهيلع

ya}الو  La enge geb3 متمصتما  eins,مكتباصا يلا ةبيصلل يرما  

IUNESRE ECHOلاف يكس  PRاوم  REDE HERR WER 

gasمتعزافتو مناشف اذا يح هنذأب مودك ذأ هدعو هللا مكقدص دقلو  

 مكفمو WON ديرب نم ir EB ام مكارا ام دعي نم متيصعو رمالا يف

 لضف وذ هللاو Kür يفع دقلو مكيلتبيل مهنع مكفرص مث ةرخالا ديري ئم

 مهنوسح' ذا مكردع لك رصنلا نم مكن دعو ام ملك تيفو دق يا نينموملا يلع

 لاق + مكنع مهيديا ,As مهيلع Saal يطيلستو ينذاب لتغلا يا فوهسلاب

EEE ve) SEEN ar! 

 3937 لاق هربغو

 ميل NN ae ذم سلال هفرساا روسدا

 EN نب يور Si, A ديم و All اهو
a 2ه2  ug 33 an - 

 انين SEI | نحب Kai kan u انوكشا اذا

 رمتلذاخ“ يا متلشف اذا يح ll نبا لاق +هل ةرتؤجرا يف ناقيبلا ناذهو

eis,متنانخا يا رمالا يف  RR Pie enدهع امو  ee) 

 موقلا ةهبرشو aus Re ا حفلا يأ ee ls مارا ام دعي ىم ts يعي

 LEN ea a مفداسنإ ل

 ةرعالا ةيريا نشا مكنمو:ةرخالا_ثاوث ige ملا Kell قمه 7 505

 ةمغر اهندلا نم ضرعل هنع اوهن ام يلا اوغلاخي ملو هللا يف اردهاج ىيذلا يا
 ن و
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 انمادقا تيتو اذرما يف امذارساو انيوذذ انل رغغا انير اولاق نا الا مهلوق ناك

 ماشه ىبا لاق * نيرفاكلا موقلا دع ائرصتاو , Aalبايرلا مهلوقو ف ور ىييبرلا

  ARيبدا نب ابدع  ie, Enنم اوفلاحتو اوعمجت" مهئال

ach جادق د يو ةباسيرو ذ در ١ ol! a تاعاجلا نوديري اذه 
-- 

 تاصلا يا (er Fan لاق هب Lagen اهوحتو

 اروسدم | مود اود ةوسو (Jul مهفيطاوش لود

 لاق + ادقلا اهيبق كل يلا ةقرخلا اضيا ةيايرلاو هل ة>يصق يف تيبلا اذهو

 لجو زع هللا لوقي فقلحلا يف يلاربماسملا يف رتل ورمل ,EN ماشه ىبا

 ميغا نم نامل 000000021 ب93

Ianب ةاوطأو  GENموكل  

 م ,od NE La ie اولاذ ام لثم اولوقف يا قادا ىبا لاق

 دع 1,8533 الو مهنيد دع an Bi رع :اواضماوااوزفغتسا ]ك_دورفغتساو

 ein مكمادقا تبقي نأ ةولاس اك ةولاساو ,rl مكباقعا

 زك اولعفي 85 er ji دقو ناك دق مهلوق ئم اذه k ىنيرقاكلا موقلا يلع

 امو ةرخالا باوث نسحو مهودع لك ;el اهندلا باوث هللا مهاتان متلعف

a2,0 هللاو اهيق هللا  mnىيذلا اوعيطت ىأ اونمأ ىيذلا اهيا اي  

yaتك  = Sicاوبلقنتف  amtمكودع ن عيا  asمكاب اهند  

 ,Su ىواوقت ام ناك نان نيرصانلا ربخ وهو مكالوم هللا لب رخو

Boseاوعجرت الو هربغب اورصتنت الو هب اووصتعان مكربولق يف  SEمكبراقعا  

 وع

 مكرصنا تانك As يذلا بعرلا اورغك (BER بولق 3 Min &Ay3 5 ,نودترم
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 لوقي هب مهتتان يلا ةداهشلا ين ةيغرو مدجب هليق ناك يذلا موهلا وضح نم

 مكنيب الخ دق لاجرلا يديا يف فويسلاب توملا يا نورظنت متناو هوقيار دقف

annمك مهيلا: نورظفت ,امقتاو  Bdمكنع  Layنمسح  Im, Uنم تلح 5  

 نلف هيبقع لعب بلقني نمو مكياقعا دع متيلقنا لتق وا تام ناثا لسرلا هلبق

 ech el, dam 35 سافملا لوقل يا وع هللا يزدجسو 1 هللا 8

 رانك Zu u مةعجر لتق | تام 5 مهودع نع مهفارصنأو كذ دنع

 مكعم a ئم 08 كح امو هللا Sur, RR داهج AS متنك اك

 رع le ع lie, Ei هذا يع هي مكداج los مك er دقو مك دنعو

 الو هللا زع لكذ صقني سهل يا انيق هاوس Ba re كاسيو م

 * رماد لو هعاطا نم يا نيركاشلا هللا يزجسو هتردق الو هذاطلس الو هلكم

 Fr الجا دمحم نا يا a Ei هللا نذاب الا توغ نا سفنأ ناك امو

TE ae,ولو, "ل ناك  Ude Sy EN le92 005  

 WON ديرب مكنم ناك ئم يا تي u اهنم “= ةرخالا باوث

a a) Sadهل م ام اهذم 5 : ةرخالا &  geالو قرت  alasسجلو اهمق  

 ام عم هب ,a ام اهنم هتوذ ةرخالا 115 درب نمو ىم ةرخالا يف هل

 نواكو لاق Er BET يا ىنيركاشلا ءازج كلذو هاهنذ يف a م هيلع يدع

 امو اوفعض امو هللا ليبس يف مهباصأ اذ اوذهو اف ربثك (Span هعم 3 ين نم

ke aeهنن: نم  teريقكا و  

 ام اوناكتسا امو مهودع ىع اوذعض امو مهيبت SA اونشر اف تاعاهج يا

 امو + ىيرداصلا ,Ar all ريطلا ,Ss مهنيد ىنعو هللا ىع داهجلا يف مهباصا
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 يتم كذ a ale مه ام Ko JE وم ىو 0 ينم تضم دق تالعم ١ وارق

 ,ZU يوجع عكار دعا ع Se Klee مهن ثيلمأ

 نابب اذه لاق مث * مك دنع ام مكطعيل Sa, RAM مكهلع اهب مهتلدأ يلا

 يىّدهو يدهلا اولبق نا لاقل اذه يا rl ةظعومو يدهو سائلل

 اوذزع" الو اونهت الو يرما فرعو ينعاطا ىمل يا ىبقتلل Ei مودال ةظعومو

 2 I يا نولعالا ,öl» مكباصا ام دع اركلدتبت الو يا 0 ال يا

 يع دب مكءاج امج يِببت متقدص متنك نا يا نينموم متنك نا روهظلار ةبقاعلا

 105 N I ا لع ارد زوارات رقت علا سلم دعما عرج مكس نا

 Sy اونما نيذلا هللا ,Aal صيصقلار ءالهلل ساتلا يب اينردصك ا سانتا نب

 مركيلو نرقفانملاو نيتموملا نيب زيهل يا نيفلاظلا بحي الب ,all ءادهش مكنم

 N ىبقفانملا يا ىملاظلا بحب ال هالو ةداهشلاب نامبالا لها, نم مركا ىم

 يذلا هللا صصهلو * ةيصعملا JE ةرصم مهبولقو ةعاطلا ا سل رو

 مهريص فيكو مهب لزق يذلا ءالبباب egal يح اونما نيذلا ربتخب يا اونما

 يف سبل اس an مهلوق ىنيقفافملا .ىم لطي يا ىنيرفاكلا فقصحتو مهتبقبو

 متيسح ما يلاعت لاق مث + هب نورتتسي يذلا مهرغك مهنم رهظي يح مهبولق

 متيسد يأ نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا معي املو دلل نأ

 u za, a ملو ةماركلا ٍياود نم اويبصتق ةذجلا اولخدت نأ

«Kal,دقلو 5 مكياصا ام دع ريصلاو ي نامبالا مكتم كلذ قدصا ملعا يح  

BE erىم هيلع متذا يذلا دع د  ai AAYG dlم  
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 ال ام كبغ لك متنا ذا نولكات متنك ام هب هللا مكاده ذا مالسالا يف اولكان
 3 ع 3 5 3

 امم نوجنت مللعل هللا اوعيطان يا ,ME * مكنيد ين ملك لحب
= -ür u .ü- 

ya ri, * las ند ars هللا مكيغر ام نوتردتو هراذع ند all مكرذح 

uo- 9 = 

 هللا !وعبطاو لاق مث + ي رذك ىمل اراد تلعج يلا يا ىنيرفاكلل تدعا يلا

= = 5 

 ىنيذلا (dam عاطاو weibl a يأذ يا N تدعأ ضرالاو تاومسلا اهضرع

 ىبذستطا بحب هللاو سانلا ىع ىبفاعلاو ظمغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا ين نوقفتي
> 3 

 اولظ وأ ةشحان اولعف اذأ BERUF هدب لع نم با ,bl ناسدحالا ,SI يا

o-E ©هام نم =  

lsمهسفا اويظ وأ ةشداق اوذا نأ يا نواعي مو اولعو  Kaarc:0 اوركذ  
: 2 

 ]47 هن

zن  u -- 

 يف كرشا ىم لعفك ييصعم IE اوهقي مل يا نوؤعي مهر اولعفام JE اررصي
„vs. © U-. 

 كءالوا + تبغ ةدابع نم مهيلع تمرح ام نوطعي مهو يرفك يف هي اولغ اهف

 معنو اهيف als Ey اهقحن" نم يرجع تافجو مهبر نم ةرفغم مهءازج
 1 . و

 م تلؤن يلا (Kama ردكذ لدقتسا مث * ىعبطلا باو يا tal رجأ

 لاقف مهنم ءادهشلا ,ala مهيف ناك ال صيصقلاو مهباصا يذلا ءالبلاو

 Br ىم تلخ دق مهب عئاص وه اهبقو اوعنص اهب مهل اغيرعتو مهل ةيزعت

 < م © -

 عياتو ينم تضم ىق يا نيبذكملا ةيقاع ناك فيك اورظنأت ضرالا يف اوربسؤ ىنس
 <” . 0. 3 دد

 ىبدم ,lee طوأ مسوقو دوغتو داع ين كرشلاو يلسرل بيذكتلا لها يف ةقن



 هووع

el En ILLودرس  Aaدل ا هرطلم اة نر دلاب  

 < ةموسملا ليخلاو هللا باتك يفو ةيعرملا اضيا ةموسملاو هل Egal يف تابيالا

 نبا توكل لاو اظافر ذل اهماسإو ee لوقت نوطست كيف

aميسملا كقفر هاذدقف اصحسم ناك اهعار  REماوسلا  

 ةديصق يف تيبلا اذهو منغلا يلا ىسح ةسايسلا سلس اصحسم ماشه ىبا لاق

 دنع نم الارصفلا امو دب مكبولف a a ىرشب لا هللا دلع امي دل

 يرشب الا يكيالم دونج نم تيمس ىم ملآ تيمس ام يا ميكحلا زيزعلا هللا

al,عب مكي ولعب  ER Seانزل  aeل  

Ge Gb al EL, 

 ,N نيكرشالا نم اًررط bil يا ae اوبلقنيت مهتيكي وا اورغك ىيذلا

 مل oe ال مهفم Ar نم عجريو يا os مهدري وأ مهنم هب مقتني

 موعن قلاب ذا يقر | تدك .ماضعا IE + يول ie اعيش اولاني

 ةمرلا وذ لاق هودارا ام
U.هي -  

 Cups NE) ante 86 ةربدح يف اذغقوم ا 3 نش < ا ام

= .3.0 

 هللا قوس Ach JE Li قانا «JE مهفهوجوا مهعرضي اضيا مهتيكيو

 ١< نوملاظ مهنان مهبذعي وا مهيلع تومي وا ين رمالا نم لك سيل معلص
 - ه2 ون 2 w نو

 موهلع بكوذا وأ مهيق هب كت a ام الا يدامع ا Ser or كل سيل

 دايعلا محردو ,BEN رفغي يا مهحر يوقع Al, Al مهتيصعم SE اويجوتما
2 

 ال يأ ةغعاضم اناعضا ابرلا اولكات ال اونمأ نيذلا اهيا اي لاق مث «مهيف ام يلع



 نورس

web all,جفال يأ  a AP Le Indeاهينم كلذ ناك انا 251 ككذو اهبلشف نم:  

 هةورب ads N فد ل en g a x امهلسأ 6 0 نع

 مهنا مل انا بحت ام ناتفياطلا تلاق لاق معلا لها نم,دسالا نم لجر ينثدح

 ىلعو يلاعتو كراجت هللا لوقي قاحما نبا لاف + كلذ يف انايا هللا يلوتل هب انمه امب
Su -ين =  - u 

 ,rim ىلع كتي نبذمولا ىم فعض s Ss. wm& يا نوفموم لا لكوةماف هللا

su2ا  

 = هذاك نوقتان يا ىروركشت ملكعل هللا اوقتان ةلدا متناو ديب هللا مكارصن
x 

 هدد 3- ==. 8
axمكرصنذ نقل  el, yon altىلا ىودمرلل لوقت 5( 5,5 فعضاو اددع لقا  

 يا نيموسم ةكيالملا نم فالا ةسمخب مكير مكددمب اذه مهروف نم مكوتايو

 ee ee Baal نا ماكو ناد طربا ايعيطتو يردك اويصخمالا

 ul Li; hr Ba ماشه ىبا لاف * ىيموسم ةكيالملا نِم فال

 en! a! Se اهيصاوتو ميل بائذا دع اولا لاق هذا نسحلا نا ىبا

 ردب ثيدح يف كلذ تركذ دقو Lay مياع ردب موي مهاهس تناك لاقف قاما

 nahe يا ةرسبلا (el A SET 4 Kal امنيا

he „El,نع رانغلي 1 لوقي ةموسس دوضنم  ee 

 لاق باذعلا ةراك نم اهناو wolle نم تسيل اهنا ةمالع اهيلع لاق هذا

 .a غو

 Gas دايجلا يف ي راجت نال جاجقلا er ةدور

x د 
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w - -تك و = -  

 ارجع ثلق LER هللار لوقيو سانلا باقر يطختي جرخخ ٌتعنص ام تعنص دقو
-uE 3w 2 

 لاق ككير كل ام لاقف حجسملا بابي راصنالا نم لجر هيقلف هرما ددشا تق 0

 تلق LET in, due هبادعا نم لاجر يقع wg 5. هدشا تق
=u> = 

 هللاو لاق معلص هللا لوسر لا رفغتسي عجرا لكيو لاق هرما ددشا تق نا ارجك
Erو  

leيغتبا  AKA Ssلاق + يل  lei er!ةبيصمو عالي 022 دحا "2 565  

 و غو “ -..

.5 
I- = “> u» 

 Kl نم هيف هللا مركا امويو هبلق ينرفكلاب فختسم وهو هذاسلب

 ي هةيالو لغا نم ةداهشلاب

 5 8 و Zar و ن

 نارقلا نم دحأ ىف لوف ام ركذ

 يءاكبلا هللا aus نب دايز lan لاق ماشه MU دبع دمحت وبا انثدح لات

5 5 :9 

 دحا موي يف يلاعتو كراجت هللا لزنا ام ناكف لاق يلطملا قاكتا نب دمدم نع

 3 دس ءد

 ةيتاعمو كد BIETE d ss ام Kto اهيذ en N نم بدأ ER نارقلا ئم

ehe 2 - 

 مهل BE ىرنموملا يوهت ماشه ىبا لاق * ميلع عيمس ,All لاتقلل حعاقم
o©.3 - - 

Se ur تيمللا لاق län, دعاقم 

ze َه ne ar 

 وان =

z 

 نب مّشج نم A وذنب ناتفياطلاو الذاختت نأ يا الشفت نا مكنم ناتفياط |

ae!م ةثراد وذبو  Calيلاعتو كرامت هللا لوقب ناحانجلا 9, سوالا ئم  
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 ةربغملا نب ةدراعمو ةزع ينا ل

 نب ةيواعم ةنيدملا يلا دعوت ليق لاذ ههجو يف معلص هللا لوسر ذخاو لاق

a. Beيصاعلا  mes AAs er Kan! up5 وهو  Ausناورم ند للملا  

 ةرسأ دك معلص عللا (Jam 535 يدمجلا ة رع اداو EINER" Cs Käse 3 ورأ

u.ب 2 سا  

 3.33 © ناد تياع eu هد ب

Er — 7 Si ls Fondبرضا ىنوقرم |أديدع 0 لوكات  alsبردذف ربدز اد  

w 3-3 

 بؤ ضف Sub er مصاع اي akis op ىنبدرد „” ىم ع Er Y ge نأ ! معلص

EZ E-. - 

 al JE هنمان معلص هللا لوسر هل نماتسات نافع ىب ناقع يلا ا ناك ىسالا

 اكنا لاقن معلص يبنلا اههتعيذ يراوتو ثالث دعب ماتا لقق ثالث دعب دجو نا

 م ءالتقن هادجوف اذكو اذك عضوع هنادجتس

aus Auلذ دعب ا هذلا  

 er يأ نب هللا dus ناكو ةنيدملا معلص هللا لوسر مدق اذف قادتا ىبا لاق
)0 

Jahاقماع يرهؤلا باهش ىبا ينذدح 3  Ber Y 8 X Aryk,مل 3  

 Engel موي معلص هللا لوسر سلج اذا افيرش مهيف ناكر هموق ينو هسفن يف
 3 = و و

 مكرهظا نيب معلص هللا لوسر اذه سانلا اهيا لاقف ماك سانلا بطخب وهو

 هلعغي ناك اك كلذ لعفق ماق سانلا عجرو عفص ام دحأ موي عنص اذا قح
GE — = u ur £ 

Arهيداوذ نم هبايثب نوؤسملا  alla,تسل هلل) ودع يأ  INلهاي  
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 En مهيلع ةركلا انعيجا حقل هللاوق لاق ليخلا يصاون يرت يح لحرق

 مهيف تلق نا دعي تيار ام يله نقل هللاور كلذ نع كاهنا نان لاف مهتيقب

N A Lu, It zei ve Ulfظلك  

 ya SA ya EM ie, a تذا

 ليزاعم ليم الو ءاقللا دنع ةلبانت ال مارك دساب يكدرت

 لوذ خرب 5 اد الا هدير اوال لا رع كاظم

 a Al تطمطغت اذا مكءاقل نم برح ىبا ليو تلقف

VE ee ans 
£ 2 

 س د

 لهقلاب ثرذنا ام فصوي ,ul ءلبانق = ال دا شيجا نما

asدعم ىمو ناوغس ابا كذ  Ferنوديرت نيا 5 سيقلا دبع نم 57 75  

 In we 500 منا لهف لاق ةربملا تيرن اولاق ملو لاق ةنيدملا 5 اولاق

sl,كلا  RRهذه مكك  Todمعن اولاق اهوقيقاو اذا ظاكعي ابيبز  

 * مهتيقب لصاتسنل هباكعا يلاو هيلاربسلا انعيجا نق انا ةوربخاف هوقيقاو اذان لاق

 al IE El aaa u A za غلط دل لوسرو بكرلا نغ

 نا ةديبع وبا انثدح ماشه ىبا لاق * ليكولا معنو هللا انيسح لاقف هباكتاو

 Be ee حب وا وسلا اجا

LEI Heاولعفت ال فلخ نب ةيما نب ناوفص مهل لاقق معلص هللا لوسر  

 اوعجرات ىراك يذلا ربغ لاتق مهل نوكي نا انيشخ دقو اوررَح دق موقلا نان

he = ie NEمقلب نيح دسالا  gtدولاب اوك  

 ®& بهاذلا سماك اوذاكل اهي yo si ةراج مهل ت تيرم AR) za يهسفن 4 يذلاو
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 لص  > Urn J Eh UIنذولم ىذا , AN duىف عوزخملاب معلص

 انل ام هالاو معلص هللا لوسر عم ةوزغ انتوفتا يل لاقو ينال تلق ودعلا بلط

 نع  U Igel haانه  Uقلدقت حر  Unالسر عم  allتيكر يد

 رسل  EN SE ie Laنقع هلع , Ike „Enيح  GETان

 قاحصا نبا لاق + نوؤسملا هيلا يهتنا  zaيلا يهتنا يح معلص هللا لوسر

sl ىبا ةنيدملا LE لهتساو لايما ةيناغ LE ةنيدملا نم يهو aut Ar 

 با لاف + ماشه ىبأ لاق اهف موتكم  GLENىبنثالا اهب ماقان , ENءاعيرالاو

 يازخلا ديعم ناش
Ib» 5-3 

 يازخحلا دبعم ينا نب دبعم ركب 3 2 هللا Dur ينثدح اك هيرم دقو لاق

u - 

 مهتقفص ةماهتي معلص هللا لوسرل صن م ةبيع مهلرشمو مهلسم تع تناكو

 هللاواما دمحم اي لاقف كرشم ئوموي Sure اهب ناك بيش ale نوف ال دعم

 جرخ مث مهيف كاناع هللا نا اندْدولو كباككا يف ll اسم انيلع ze دقل

ee ee 
 ri ale, in هللا لوسر يلا ةعجرلا اوعهجا دقو ءاحورلاب

NEنأ لبق عجرن مث مهفارشاو مهتداقو  en eisمتبقي رع  

 ونس
 دمح لاق ديعم اي كءارو ام لاق !دبعم نايغس وبا يار اذف *  مهتم ىقرفنلف

 دق اقرت مكيلع نوقرستي طق هلثم رأ مل عج يف ,KL هياكعكا يف جرخ دق

 ف ee اوعنص ام IE اومدنو مكموي يف هذع er ناك نم ars عنجا

 نا يرأ ام هللاو لاق لوقت ام لكيو لاك *طق هلثمرا مل ةيش مكيلع قنا
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 هم اش 23-33 وم 3

 فا نب يلع اهلوافو موهلا ينقدص دقل هللاوف ةينب اي عمد اذه نع ىلسغا لاقف

 لوسر لاقف مويلا ينقدص دقل هللاوف همد هنع يلسغان اذهو لاقف هفيس بلاط

 ىبل معلص هللا  As as Es aقوص  N er ER Azىداو

 نبا لاق ماقفلا وذ معلص هللا لوسر كلل ا ماشه ىبا لاق + ةتاحد

 بلاط يىنا ىب ب يلعل لاق معلص هللا لوسر نا معلا لها ضعب ينثدحو ماشه »

 يتح اهلثم ام نوكرشملا بيصي  Airفندحو ماشه نبا لاق *انيلع هللا
 م

war:0 لهأ  | aمود داقم عدا لاق حجت يا  Beد لإ فك ديب ال  

 ساو 32 فاد تن

 هب ع “ w -c =- هع

 5 دي مود(

Jam,سافلا ىف يف معلص ءللا  za) Es9 تأ ا 55  Bunىذا انعم  

 (AT مارح er 27° er ali تدمع en رباج alsa سمالاب انمود رضدح a الا

wو 5  

 يغمني ال هذا يغب la لاقو عبس يل Sohle ينغلخ ىاك يا ن 3 هللا لوسر اي

 عم داهجلاب 5 N a .ر ال ةوسفلا الوش 0 ذا كلل الو يل

 هل انا هيلع Sa كتاوسا لع ll يسفن JE معلص هللا لوسر

a,1 مهيلط 3 جرخ aمهتهوي مل مهباصأ يذلا ن 0 كد  erمهو دع  + 

 بياسلا يأ نع تباث er N نب ةدجراخ er هللا Aus ينددخ (Sl) ap لاق

ME ي sh قم جام هللا لوءهسر OBER N | Dog ER u öläs تذد Könsle يوم 

 هللا لوسر عم ان تدهش, لاق معلص هللا لوسر عم احا دهش ناك لهشالا
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 were all لزيسرا Baal نيفحم هل are Alpe لوما

Se ale eeضحي  Yin, 

 RS er a هللا (Isa عم U لاك لهشالا بيع فو

JE 8هددسم باب  farلاقف هيلع  nlدقف هللا تك <  BR 

RR?وبا يثتدحو ماشه ىبا لاق جلا رع كيموي يهنو ماشه ىبا لاق  

 ةاساوملا نان ىاصنالا all محر JE نضداكب عمس ال معلص هللا لوسر نا ةديبع

 5 فرصتي day ةعدقلب تدع Le مهن

 Zoll Ah ناك

sea eh ar Sl ieنب ليعاسأ نع  Ostنع نب  

obs alمعلص هللا لوسر 0 لك  le Men Si nn, Sl, 

 هللا لوسر لعف اف تلاقي اهل اوعق US يحاور معلص (all dp عم اهوياوب اهو تلو

aeاك هللا دمحب وه نالق اا ا املاك  onوظنا تح هينورأ تلاق  

Neal115ه 18 جيشا امل م  Mr San Zuneفص دورت  : + 

 رسما لاق ليلقلا نم انهاش وهو ربثللا نمو ليلقلا نم للجلا ماشه ىبا لاق

 لهلقلا MA ىف سيقلا

 نسب سس الل يي لا

JEوهو رعاشلا لوق اماو ماشه ىبا  is, er & an 
 SED - ني تي ند =<. ons و0-2 +

 و 2 وان

  wuلالش -- د - - -



 همي

 قسم نب ,As We قاكا نيا لاق en ثيح مهونفدا لاقو كلذ نع

 BE STEEL pe sa un اةيلعت u AU Aus نك يرفازلا

allراتقلا دع فرششا امل معلص  so nt esىيهش انا لاق  IEنقاط ا ءالوه  

 GC وللا 0 Hr ةيقلا مو-د قعر هللاو الا هللا لبيس يف حو حرج

aeعر  Luنارغلا ايم كفر رقلا ةوزاظلا  LEهباككا ماعلا  g 

zaنونفدي اوناكو  Nيف ةثالثلاو  EN 

 الا هللا يف حرجب حرج نم ام معلص مساقلا وبا لاق لوقي ةريرش ابا عمس هذا راسي

al,ىبا لاق + كسم حبر حبرلاو مد نول نوللا يمدي ه>رجو ةوقلا موي هقعبي  

 دللا Joan لا EB ie ze ZUR (oe plug لبا Glel يا" يكدحو" نافعا

 un هللا aus, a er اورظنا ى يلققلا ىنفدب رمأ ىح Aare لاق معلص

 نبأ لاق *دحاو رمق يف اهولعجان اهندلا يف ىييفاصتم BE اهبنان مارح ىب ورق

 شح تنب ةنهح هتيقلف ةنيدملا يلا اعجار معلص هللا لوسر فرصنا مث قاحتا

en FINاهل ين  lautتنرعجرتسان شك ىب هللا دبع  

 TREE بلظللا خيم نب رج اهلاخ اهيلا يحذ مث هل ترغغتساو

 ro هللا ,Jam لاقق لولو تدحاصق نط < ar 6 5 اه! قت مث 2(

 6 Ygolyoy اهلاحو Liga] ode RE نمأ يار SEA CH اهنم ةارملا جوز نا
 مس هاند

 هضر ةزج ذع ماصنالا us اك © اهجوز

 نك لاق مث يكبف معلص هللا لوسر انيع تفرذف RE حباونلاو ءاكجلا
u-: u.» “ 

 ديع يني 3 يلا in نب دويساو ذاعم نب دعس عجر اذذ هل ىلاوي ال ةزه
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P 

enge ls Heبلو هر  eineربمخخ 44(  belامو ريصاو  Syالأ  all, 

 {za معلص هللا لوسر افعق ya هم فتيض يف + كت لو مهيلع نزد " الو

vo.»3- - 

 ةرهس ]6 ىلا ]6 aaa Jsbll Di يذدحو Ole ىبأ Ms د غلاما نع „8

 20ن و
az!معلص دللا لوسر ماق ام لان بدنج  R.ة5دصأااي انرماي يح هقرافف طق ماقم  

 ددع يلوم مسقم نع egal Ya يةدحو قتادعا 0 لاف هب Kl نع اناهندو

 ند س م د

 83,4( يجحسف ion ا all لوسر رما لاو , سامع 00 نع تتر ملأ er هللا

 دقو قادا نبا لاق +ةالص نبعيسو ىنيتنث هيلع ىلص يح مهعم هيلعو مويلع

 اهيباو اهمآل lalel ناكو هيلا ZEN بلطلا ae تثني Auf قلب اهتركلملا
ü- roن نسم  

 يغلب دقو re نأ كرماي 2و هال[ Spy نان alla Il لاقت
aa Ve >. 2 >» 

as uلم  R 8; al:اق هللا  le La,كذ ّىم 55  uنريصألو  

 .lau ل لاق كاذب ةرمخان معلص هللا لوسر يلا ريبزلا ءاج اف هللا ءاش نأ

o.£5  

 ... وعد و

 مهيلع هللا ناوضر ءادهشلا نفد 4 3 معاص

Imدو 0- 2  

 هلا Syn bi! Aus Oi EDER “ 563 = en all As Al يل معزف لاق

 هد

 معلص هللأ (Jam نإ ER VON BE مل + هذا الا Se K 3 هب لم 58 دقو

 لهاحا دقو (le نبا لاق zalsl نع الأ لكذ عمسا ملو هربق 3 ةزوجح عم هنود

-L- 59 

 معلص هللا لوسر يهذ مث اهب مهوذفدف ةنيدملا يلا مهالتق نرطسملا نم سان
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 و  Si, e Eu er 7 Pr; 7كانك  S Ge MUسلا نع كد ةانلل دتمأ نع ايمن يرج ام

 , 3نب دعس نا مهل ! Aيلا صاخ نإ هللا دنع منك رذف ال هذا ملك لوقي

Su-ل  

 all لوسر SE Segen Er ) مث لاق * قرط ىبع مكنمو مكيبت

 لحد ;A نا يرببزلا ركب وبا يتدحو ماشه ىبا لاق :Haus sure معلص

ae rs 

 zul du „ie ربخ No) Ci sd0 لا مكه zu لجللا al لاقفءاهلمعلو

 Sl ىبا لاق 5 مود تملا \; دب دهشو ةبقعلا موي ءايقتلا قه

 bar„ «دجوف بلطملا ديع ىب ةزهن سقلي يتغلب اهذ معلص هللا لوسر جرتخو
susىاه.  

er = en هانذأو هفنإ god As لثم» هديك = abs رق as يداولا 

a 

ua عزو نك الوأ ىارام تار ne JE gahe AU لوسز Sl yet) نب gie 

_ eo 

US + مهنم الجر aM لَمْ نطاوملا ىم نطوم يف شيرق دع هللا Grab 

 هظيعو معلص ينلا 5 وسلا  JEهالاو اولا لعف ام دهب لعف نم

le JE en لكما وعدل u age pas AU انرهظا ai 

ee ae eis لوا لوو هكاعلا 

  Beٍنءاج لاق مث اذه نم يلا ظيغا طق اًققوم تفقو ام ابا  Japanينربخات

Aut, هللا حسا بلطملا دمع نب ةزه عبسلا تاومسلا لشا ىف بونكم ةزهع نا 

 ةعاضرلا نم وا دسإلا ديع ني ةؤس وبار ةزهو معلص هللا لوسر ناكو هلوسر

 يالا ةالوط_مهتتضوا  Beيتحتم  ge Bayه1 ا

 هللا نأ سايع نبا نع مهتا ال ىم ينثدحو يظرقلا بعك نب دمح نع يطسالا
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 ... 8ند 7 5 1 ?<

 كدشنذا نايغس وبا هل لاقف هءاج هئاش ام رظنان هقيا رعل معلص هللا لوسر لاقف
I» من - - عن 

 انلتقا رع اي هللا  lautال مهللا مع لاق , STقدصا تذا لاق نالا كمالك عمسيل

 مساشه ىنبا لاق * ادم ثلتق يا مهل ةيق ىبا لوقل ربار ةيق نبا نم يدنع

  501 5سا و و ود

90 - 0. 5 
 يداذ خ ar 5هدادصأ نم لجرل معلص هللا لوسر لاقق ليداقلا 0 مل دعوم ن

o> 

 as a: ls 7 معن لق

0.338 

u A 

u. £ g -3 3 = هت  

hasاهوذارا ىبل  Seيلع لاق * مهنزجانال مث اهيؤ مههلا  On,مهراثا @  

w 93 

 00 x يلا اوهجوو لبالا bil, Jul اوين نوعنذصي اذ ام رظنا

-u. 305 

 مهذع هللا ي BE يلنقلا رما

I 

ur هللا ME نب Aue an K u هللا لوهسر لاق ar سانلا عفو 

rd le J رظني لجر zu glei! يي gel HN ةعصعلط al نيد يلا ذيع 

 دعس  gi u) erقم ل-جر لاهو تاومالا 3 ما وف ءامدالا { yesرظنا اذا

 = ء- 5

5 )- 

 تاومالا 8 ما تذا ءايدالا ينارظنا نا ٍنفرمأ دق معلص هللا لوسر نا هل تلقف



OAF 

w 5مس س u- 

 ىبا لاق  Slملاص ينثدخ  unناسحل لاق باطخلا نبرع نأ ثحح هنا ناسيا
 بل د ندد نود

 نب بعك ىب ةدعاس نب جرزخلا نب ةيلعث نب ديز نب دو دبع نب ناذول
 yes ىلع ةعاق اهرشا ab ROTER د *0لا

u. 3 J Oro > 

6 a NE Le ER ss نا هلاوتلتن 5 0 0 ل 
 نه 02 ن2

leiيردا الو ةزج يلا يوهت  ars Sr Edىع :دقنان لاق اهوكيفكا اهلوق  

Gere8 =, و دم  u u. 

 لادلا دع هل اضيا انايباو اهانكرت هل Sala تيبلا !ذهو ماشه ىبا لاق

 ياهيف عذقا هنال لاذلا دع رخا اضيا اتايباو

 Slim يا ئم ناك امر

 هَ 0-5

- © 

RI Suse:شيبادحالا  a5رم  ya Lu) Glan ahقدش 3  > NE up 

er ALUوفو ا  Act) En 0 ieاد سيلك  sis usاذه  Sr 

 د <

 مث 3, تناك ER se اهققكا كل دقو Be se Io RR arte ia شسبرق

 هدو وو u «- نب

 لاقف ك 58 رهظا يا + ليف Jel رد 8 3 * ie 0 * لاعف تهنا

 ةنجلا يف 5 اوس ال 0 العا هللا لعق د ,Be مق معلص هللا لوسر

 رع اي يلا مله نايغس وبا هل لاق نايفس ايا رع باجا اذذ +رانلا يف مكالتقو
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Pu #7 - Un 

 فوُثألاو ناذالا es; I all aa le ىم يلتقلاب نم :lex يناللا

1 4 0BEn 

OO ... -.) © 

 Leif الو a ديك نع ترقبو معطم نسب روهمج ,NE nis„ اهتطرقو اه ديالقو

| gb 8 

 تلاقف اهتوص

 ناذا نم كنه وشل يح

 -- ال

-u> 

 يلعاب se ةفرشم ةردص 2 ع cl e- WERE اهغيسد ن .

©» u» u. 

  li. GFردب معو ديد  AR) SRرم تاذ برخلا

 هاند - . Uيب

 ند يل ةبتع نع ناك ام  reيبيوركبو سمعو ل

0 U> سن انس ل BO 2-139 0 >> — قا نع - 

 كرذذ تيضقو ي  Su: we er, ur 3دوا 3 ءةيم اذ تدبغش

wu - 031-10 "60و بنَ  

 = SE ar يوظعا nr يح 3 ee ke يشدو راف

karteةثاقآ ثني دنهف  erبلطملا ند 2ع  alas 

[4295 ©» 

  2 usيهب  Ss I» I ale A232رغكا موظع عاقو

us 

 رشزلا لاوطلا نييقاهلم
o= 3 ند 3.0. 

 < رقص د يمل 2

N يجاوض هذم u 
 و

m27  

 en ةادسغ هللا =<

 os ماس عاق لكب

 95 ن0

 3 Br كوداو بوش مماز خل

 يان

 «gs رشف دال كرذذو

Busساان <  

 كيلا نع <i.b-& كررقب <

 us س0

 Aal ديدشلا نزلا ذ RT نم

 © فا 7.03

RE < مكواع (os مدقت 

 ,coll قانا نبا زاد les dsl Sy) KW نا US ماشه ىبا لاق
= -.u> 

Maاضيا ةدتع تني  
 ناو ل 0

 كداب يهسفذ 5 رجح ن

Beو  

 2 تيفش

 - - تن
 321 تنك ام كاذ ع بهذا

 ين 23 36=, 3

 در sh مكواعت برحلاو
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 دبع يب ( Eveلاق شقو نب تباث ىب ورع ! masتاقف  ageديبل ني

 جرخ موي ناك اف هموق يلع مالسالا يقام ناك لاق 5 ناشي اتا

 , Yanمعلص هللا  MI HR ATلبا  Adل وح اب ا

 لهشالا دبع يب نم لاجر انيبف لات ةدارجلا هتتبثا يح لتاقف سانلا ضرع يف

2 la اه نيصالل اذهل all, اولاقف عبر مه SI ةكرعللا نأ مهالتخ نوشقلي 

Ne اا اسف ثيدحلا !ةهل ركنمل 1, .هانكرت دقن 

al, Ei كابالا Gr JE MG Le Säle 

 مث تفساد هلوسريو  RER, Rum Salيح تلتاق مث معاص هللا لوسر عم

 ام يباضا  leف كاع  rlل ير  allتل

 يحل ae a 5 kl لها ىنل هنأ لاقف

 ورك ىرا ةطس يني نم خايشا نع راسي نب .قاحتا يا ينثدحو قاما ىبا لاك

 I ف ةعبرا نونب هل ىراكو جرعلا يدش 0 لكي حا جوخ نبا

 انا an haha موي ناك اذف دهاششملا معلص هللا لوسر عم نودهشي

 نوسيدع نأ Soda = BA BACH معلص هللا Jam, de كرذع دق هللا ن

 a ae رش او ولالا

xlتنا اما معاص هللا لوسر لاقف  anaكيلع داهج الف هللا كرذع  ana) Js, 

 at مود لتقف دعم جرش ةداهش هقم 0 نأ هللا لعل ةوعتغ الا مكيلع ام

 دنع هللا ىضر ةرزمك ةلثملاو دنه رمأ

 و -u نو
 ةوسفلاو oma er حلاص يتددح اك Rai كرنب Ns تعقوو قادخإ ندا لاق
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 وعي#

eh Nلوا ترام 5,  Arعم نسا ىف شخ اعفانما تلماص نب  

 ea ليا لقبك, aus ىلا هكا دع اذه نتانلا كم

 نوركذي اهف معلص هللا لوسر ناكو شيدرقب ةكع فحل مذ اهلتقف Kraus ينب

 ديخا يلا ثعب مث ةكم ناكف هتافف هب رفظ وه نا هلتقي باطخلا نب رع رما دق

 يغلب اهف هيف يلاعت هللا Ken تلطت ديوي خلات

al geوفك انوع هللا توهي ليك نازك  anyلوسرلا 31 اودههر مهئاصا'  io 

 ماشه ىبا لاق *ةصقلا رخا يلا LEN موقلا يدهي ال هللاو تانيبلا مهءاجو

 ملو دايذ نب مدل لقق ديوس نب ثراحلا نا معلا لها نم هي قثأ نم ينثدح

 lei, Ss يلتق يف هرك ذي مل قاحما نبا نا كلذ دك ليلدلاو ديز ل لتقي

 DD ىبب تنام د :اييرخلا N مكس ندا كاسر

 معلص هللا لوسر انيبق باتكلا اذه نم يضم اهف كلذ انركذ دقو جرزخلاو

 هبلعي Kal ulm (ya قم ديوتي نب ثراحلا جرخ ذأ هباككا ئم وغن يف

 ,SIR), Akte Kaas ناقل ب sie ب دلل ar A عاب ول

 3 ةليغ مارغع نبا its She = Sue لتق Gleel en لاق + راصنالا ضعب

 هى ثاعب موي لبق هلتقف عم ةامر برح ربغ
-u-2 هن 

 مريضا وع

 نع ذاعم نب دعس نب ورع نب نجرلا دبع نب نيصحلا ,aan قاحتأ نبا لاق

 لجر نع نوثدح لوقد ناك لاق ةريره يأ نع دوا ينا نبا يلوم نايفس ينا
  wo) wو ن0 ند 0 3

 نم مريصا لوقيف وه نم ةولاس سافلا هفرعي مل اذان طق لصب مل ةنملا لخد
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 نو

  56اعدب <. er „blهل ناكو عفار نب ةيما ( erبطاح نس ديزي هل لاقي

 دحأ موي ةحارج هتباصا  Gbلها هيلا عقجات توملاب وشو هموق ماد يلا هب
 نب نع 5

  jet „Jostلاق ةنجلاب بطاح ىنبابرشبا ءاسنلاو لاجرلا نم نولوةب نوؤسملا

 دق هناك ال  Lieةيلهاجلا ما  Son uءيف يعاب لاقف هقافن
 اي

5 zu se 

 لاق ! apمصاع <, قادما  £ arيردب 34 3! لجر انيك 5 لاق دا يب

  2غل لاقي وه  AREناكو , A Jamاذا 3,8, معلص  aeلهأ ىم هذا

  = = z urلس هم دش -

 نم ةعبس وا ةيناغ هدحو لتقف !ديدش IUF لتاق دحأ موي ناك اقف لاق رانلا
Ju-- & £-9 3 .. - 5و و  

 لاجر لعل لاق رغظ يب راد يلا لهتحاف ةحارجلا هتتيثات ساب اذ ناكو نيكرشملا
 و همم vw .F هم

 رشبا اذ ام لاق رشبان نامزق اي موهلا تيلبا دقل هللاو هل نولوقي نيإؤسملا نم

 تدتشا اًهذ لاق *ثلتاق ام Ss الولو يموق باسحا نع الا تلتاق نا هللاوق

 دو (md هد لتقف AU 5 a ” an هيلع

ae 

en ik, N 5 موك ليف 5 ناكر قاصعا ب لاق 

 نوهطفلا  JEنقل هللاو وهي رشعم اي لا دحأ موي ناك ال  eheنأ  zusنمد

 مكيلع  aتدع الزج تسلا موي موهلا نا اولاق  Dalريا دفع 31

 ثبصأ  Uحلمي همك  aldi Le ausلور لإ اد ل All 5علو  JBد
Wo ..- - 4 

 © هدوهيربخ Anis اذغلب اهق معلص هللا لوسر لاقف لتق يد
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 ينثدح اك معلص هللا لوسر لاقف اهيلع يوتسا يد 23 ضهنف هللا ديبع نبا

  Bi srريبزلا نع ريبزلا نب هللا دبع نع هوبا نع رببزلا نب هللا دبع نب

- -uE 

jiلوسر تعمس  Allلوقي خيموي معلص  SS)ام هللا لوسري عتص نبح ةدط  

 معلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع ينغلبو ماشه ىبا لاق * عنص

 ينلا نا ةرفغ لوم رع ركذو ماشه ىبا لاك بعشلا يف ةينبمل ةجردلا A مل

 هقلخ نوؤسملا Ko هتباضا ىلا ah قاما دخل ep zeit يلص_متلع

Be TE aleقادر " ATSهللا -لوسلزا يك اوهزتيكا  leيلح  

 N نون N لا: جشم وألا

 شقو :er lie se al ناهلا لكم

 ar 1 لات ديبل نب دوهدغ نع ةداقتق نب ريع نب مصاع يتتدحو قاحدعا ىبا لاف

urناهلا نب ةفيذح ويا ناهلاوهر رباج ني لهسح عقر قا بلا"  

Sul,ناخش اهو هدحاصل اهدحا لاقف ناييصناو ءاسسنلا عم ماطالا 3 شقر <  

 ماج همظ الا هرع نم انم دحاول Ale هللاوف رظتنت ام لا ايا ال نإرببك

„elelمث اننايسا خان الفا ادع وا موهلا داع  AKمعلص هللا لوسرو  

 الخد يح اجرخ مث اهقايسأ اذ معلص هللا لوسر عم ةداهش انقرنري هللا لعل

 ب Da اما je EN هلع ضفتي تنباع الانا هلكو كلو طاق

 اولات ينا ةفيذج لاقف هتوفرعي الو هولتقت ىبطسملا فايسا هيلع تقلتخات رباج

Al,ةفيذح لاق اوقدصو ةافقرع نأ  AR,لور دارأف نرهحارلا محرا وهو ملل هللا  
-5 >. 

  ie allدنع لذ هذازق نياسملا دك ةتيدب 01 قودصتف هيدي ن 7
.- 5> 
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 كذ d اضيأ تيات ur ناسح لاقو * هتابمق a ماشه !a لات

 2 تع 97203 5- 2+

rl ee Re. تيقلا ىلا Last يلع علم نم AN) 

uسال ” 3  

nö مه ترهق © | مسكتو AR ey? ةنالضصلاب ee 

ee -# هع 

Pe & Pe رفكلا 5. MAR ur ينامالا & ed 

2 . 
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SUN ARروج يذيب سيل تيبلا ميرك ظافح يذ ةذعط  
- 

 و ه تن و 3

 بعّشلا يلا معلص هللا لوسر هاهنا
Er 

 الم < بلاط يأ er de جرخ !(ri مث يلا معلص هللا لوسر يهقذأ ايف لاق

 همام <

 , wm aidعا سارا  Asل لوهسر يلا  allبرشيل معلص  Am,3 ioهل ,=

 روس

 ىتشا لوقي وهو ,(am دع ;x مدلا ER ىنع لشسغو هذم Er ملف هفاعف

andeلاك ةيبن جو نمد نم دع هللا  ad0 نع ناسيك ب للاص  ut 

 يصرصل طاق لجر JE تصرح ام هللاو لوقي ناك دقا صاقر ينا نب دعس

 دك ل حلا Tele 6 ناو es يأ نو Fate Ju قع
£ 3 3 

 + هاوسر an يمذ نم JE هللا بضغ دتنشا معلص هللا لوسر لوق دنم ينافك دقلو

 هباضكا نم رفنلا كيلوا هعم بعشلا يف مملص هللا وسر ns قاحتا ىبا لات

 ىب هلاخ ليخلا لكت دعب ناك ماشه نبا لاق * ريكا صير قم ةيلاع She ذأ

LE Focalلاق  Yale ale Al ya,يبني  a 

 قبلا ,wo N ee, il ع لكاعف انولعي

 هللا لوسر BE co افرع NR رع يلا 10 هللا لوسر ضعت

 ur =" سلخ 5 مل معلص قفين بهذ 16 %95 رد رهاظو معالص
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 89 سن -.

 Se نيا لوقي وهو فلخ نب ل هكرحا بعشلا يف مع هللا لوسر Arm اف لأق

1 AMT) GR ver هيلع فكي aß! لور موقلا لاقف توب ie توجت y 

 اهب ضفتنا هنم معلص هللا لوسر اهذخا اخ يل ركذ اهف موقلا ضعب لوقي

 ىبا لاق *اهب ضفتنا اذا ربعبلا رهظ JE ءارعشلا رياطت .هنع ائرياطت ةضاغننا
 --EA ع

 use اهي اذادت ةنعط هةذع 3 هنعطف هليقتسا 2 * 23 هل 0 2 ءارعشلا ماشه

Andلاق +, 3  Islas ‚Läs en)لوقي  ssنم  Amy)لاق * جرت لعج  

es? نجرلا دديع er ميهفار „ er حلاص يددح 4 فلح er 0 A le) an! 

ade! en ةردلا يدنع نأ دم اي is ir معلص هللا لوسر Ab se 

 % للدتا 8.5 نم اقرق موي ل  aleلوسر لوقيف  al:زيعلص  Jeىلا نكتقا انا
 تست مل ع

 لاق مدلا ىققحان رببك ربغ Bas هقنع يف هشوخ دقو a يلا عجر 5 هلا

 ناك دق هنا لاق Re نا هللاو 1 هللاو بهذ هل اولاق 2 ,all ىلتق

 زمهو فرسب هللا ودع تاف ِيَلَتَكل Je has ول هللاوف لكتقا اذا ةكمب يل لاق

 كلذ يف تباث نب ناسح لاقو قاحتا نبا لاق + ةكم يلا هي نولفات

 ea ا ىلا ع 0 ىقل
 5 “I د ند تن و

RRلمحت  es vwهتعوتو  &s neلو-هج  

a5,نأ ةيما مكنم راجتلاونب  Erليقع اي  
 د wz نمم تي

 Jagd ga ايا. LEE ا ,Ru انبإ بتو
 ليلت a سوقلا رساب LEE اخ ثراح تلقاو  ug 22-2نك .<
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 تعقو يح ناهنلا  En, FEقاحا نبا  aةداتق نب رع نب مصاع
Pr 

 % اهدحاو هينيع mm) ck هديب اهدر معلص هللا لوسر نأ

 E- دم

 رضنلا نب سنا ناش

 EN نب يدع ينب وخا عقار نب ىوحرلا دمع ب مساقلا ينثدحو Sl نبا لاق

 ديببع نب ةسفطو باطخلا نب رجم ىلا كلام نب سنا مع رضنلا نب سنا يهتنا لاف
my gaنم  zeit, uaكيدز 1 35,  ul Le Ns 

 ام JE اوتوف اوموق هدعب ةاهحلاب نوعنصت Li لات معلص هللا لوسر ّلتق اولاق

 ai 2 دبر لتق يح لتاقف موقلا ليقتسا مث معلص هللا لوسر هيلع تام

 ER كالا نو سنا قف ويرسل RN كام نبا

ee ONEهتفرع  Fallsماشه ىبا  

 متهف ةيموي 595 wel فوع نب ىجرلا دبع نا معلا لهأ ضعب يتثدح

 8 جرعف هلجر يف اهضعي هياصا رثكا وا ةحارج نيرشع حرجو

 معلص هللا لوسر فرع = 351

 ساقلا لوقو ةمبزهلا دعي معلص هللا لوسر فرع نم لوا ناكو Slerl ىبا لاق

 تفرع لاق كلام نب بعك يرهزلا باهش ىبا يلركذ اك معلص هللا لوسر لت

 اورشبأ all رشكما ايا ige Ser تيدانف رفغملا تح“ نم نارهزت هينيع

 فاما نبا لاق * ٌتدعْتأ 3 معلص هللا لوسر يلا ماشاف معلص هللا لوسر اذه

 وبا دعم بعشلا وحن مهعم ضهنو هب اوضهن معاص هللا لور نوؤسملا فرع )5

 ماوعلا نب ربيزلاو هللا ديبع ىب ةسفطو بلاط ينا نب يلعو باطخلا نب ىقو ركب

 ,a ةمصلا نب ثراهلاو مهيلع هللا ناوضر
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 مدق دك Je ER تاف 205 RR air us ينم نا معلص هللأ لوسر لاقف

mw 2 

 ةراع ما ةصق و معلص هللا لوسر

 وردم( - د 2 32

 es„ 5 مود ةدمتزاملا بعد is ةديسن ةراع (el Alt, „Lis we لاق

Armنب  N)يراصنالا  aلوقت تناك عيبرلا نب ىعس تفي دعس -  

 و 03 هَ و

 لوا تجرخ تلاقف كربخ ينيربخا ةلاخ اي اهل تلقف ةراع ما دع تلخد
 و نه هس و هدد

 هللا لوسر يلا تيوتنان An هيف ءاقس Ro سانلا عنصو ام رظنا انأو ماهنلا

usو لن “  

v- [93 1 a? hi 0 z 1 

oeسب د تت و  Se „uU 

 or CAR na هنأ فوجا احرص اهقتاع رع. ت تيا ارد ,Pac يلا حارجلا ثتصالخ قيد

2 

 لبقا معلص هللا لوسر نع سانلا لو امل هللا هاا ةدق نبا تلاف اذهب كباصا
 ود( و

 ee نب بعصمو اذا هل تصرتما ان ن .. 5 الك دود دع قولد لوكد

5 ..- 
 هديرض ,SEE Aa ةيرضلا هذه ينيرضف معلص هللا لوسر عم تبث نم - دع

a - 
 8 als هيلع تناك هللا ودع ىنكو تابرض

 خل دم < 5 5

 üs سم 35 3 - 0 د

 لوسر نوذ صاقو a1 er AR يلد لمثلا هيف رثك يح EAN Ba 8, هرهظ

us 50-5 u-عع 0 -  

 uro ن هب 2 3

 ادا (er لاق »+ هب عرا لوقمق ua} fe 2 ae معهسلا ينلوافيل دّرأ يح

 ب 2 -

 RAN < ةسوؤ نع يدر م all لوسر Si als er مغ er مصاع يتتد>و

 دعند

 up ةداذق نبع Sana 550 هدنع تناكذ ناهنلا ىب ةداتق اهذخاف اهتايس

73 
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 نواعي ال مهر نوملسملا اهيف عقيل رماع وبا لع يلا رفملا نم ةرفح يف معذص

 يح هللا ديبع نب ةداط هعفرو معلص هللا لوسر SLR يا نب ص حا

 لوسر هجو نع مدلا يردخلا ديعس ينا وبا نانس نب كلام صمو la يوقسا

 ىانلا هيصت مل Kan يمد سم نم معلص هللا لوسر لاقف ةدردزا مث معلص هللا

 ea an ةيغزت ةو

 زيزعلا دبع ركذر هللا ديبع نب Kb يلا رظنيلف ضرالا دع يشب ديهش يلا

 ىنع ةشياع نع ةدغط نب يسوع ىع Ab ىب يمدح نب قادما نع دمك نب

 ia ar Boss عارخلا ,Er ME قا

allمعلص  keعؤذ مث 5  > nsناكف يرخالا ع  Est 

oaلاق  Sleel (ae!رقع تياد ف ناسح لاقو  en5 يا  

 ,ES نوسرلا مهرضبو مهلاعفي ارشعم بَراَج هللا اذا

a eg ke 

ll; كمعطق ab re ea لش 

 فقياوبلا يدحا دنع all ربصت يذلا لزنملاو هللا تركذ الهف

 هللا لوسر لاقر قاحتا نبا لاق « اههبف عّذقا ىجتبب اهنم انكرت ماشه ىبا لاق

 Aus نب نيصحلا ينثدح اك هسفن انل يرشي لجر نم موقلا بشع نبح معلص

 نكد حلاو نعول نارا N ورع نب ىجولا

dى م السد رغن  as?د راع وه امها لوقي سانلا ضعدو  upكسلا لب د كييؤي  

 ;Sa ممول 6 يد ةذود نوانكد الور مد لح ,FAN Jam نود اولذاقو

 sis Be u قم مف 3 مث ,a1 دتقمتا < لتاقف راع وا
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 ةقلع تذب ةرع ناش يف تباث نب ناسح لاقو.قاها نبا لاق + يلذهلا دليوخ

 ءاوللا اهعقرو
ze 5 9 .-اخ ل  ..u» >> 

Su.)33 0<  

ln x Re” RE 37 ردو mi انعط مهل ve 

Sl عبد قاوسالا d ENT ee ةيثراملا عاول الولق 

 © دل Su 4 تايبالا ,sad ماشه 2 لاق

 دحأ موي معلص هللا ,Jam ىقل ام
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vau=md, عال مو: 0 ودعلا م-جيق lol نواسملا rät, فانا نبا لاق 

 هللا لوسر يا ودعلا صلخ يح ةداهشلاب نيإؤسملا نم مركا نم هيف هللا مركا
 .De o.-3 U = د I همم ل ء

 ara تاك و ةمدجو 3 جشو هقوعابر تا هقشل عقو ؛ يد ةراجلاب تدك معلص

 لوجووطلا ee يتدخ قادعا !en لاق 5 ينا er يمتع هباصأ يذلا . ناكو

32 

ur DEجنو ددحا مود معلص يذلا ماير تر لاق كام  Reجدو  Area 

20 

 رمالا نم Ss سيل كذ & لجو °5 هللا لؤناف Per يلا مهوعدي وهو مهيمن ةدو

Kalركذو ماشه ىبا لاق * ىروملاظ %3 مهبذعي وأ مهولع بوني وا  
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er Kaksهةيعابر رسكف ديمود معتص دللا ل لودسر يدر صاتو ينأ  Be N 

 -..  = os angيي 2

an نأو SÄgA> 3 د يرغز لا باهش een? هللا ددع 3 يلغسلا EIN 9 a. 

- U. >= سمعان د ce -U 

AN Sam, عقوو د 3 رفغملا ls نئم نانةلح تلخدف an, حرج Au? 
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 دايع هيبا نعرببزلا نب هللا ديع نب دامع نب يبحب ينثددو قاحتا ىبا لاق
 er دو و

 دنه مدخ يلا رظ“ يقيار دقل ,A لاق هذا ربيزلا نع رببزلا نب هللا دمع نع
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ww 9 31 سد و 
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 هم ما

s\bi> هل Re دوسألا 

2- 0 

 حى ىسفنو يداص =
 ماي

Je Shah,سهمثنلا عاعش  

 و -

 ,gr en El موهلا 55 0 ركذي وذو بردح er ناوقس وبأ لاقو

NS 
sa su.» vs و 3= us vs 

 بوعتش نبال ءاجهنلا لجا ملو

Dan Eure =-u 3 ناو 

 ندل  Beبورغل تند يح
- u, w وب 

ta Pr ي gie r4-3321, 

- U» Eu. 

Are 5 ند ni arts الو 

je] 

 اسس -مهؤد ةريع نم مهل فدو

3 

VE) x Ka, = „las 

 بويه ريغ ءاجوهلا بعدل ناكو

 هك تناكك
 قو - ©.

 اميستو لذ 18 باقلا يف ©

> u u us وأو 

  12 2ناد
 ملم MI رجؤم تر لاز امو

estراكع ا يأ  

 لذاع Es ى ير الو يكبف

lisa alle, Su 

 ينذا سفنلا يف ناك ىق يذلا يّلسو
ze. 03 = gs u 

 دو

 مهذم يسفن فشا مل ينذا ولو



 نبا

alجاك نم مارجلا ميعقلا ايلو لل له نأ ىبكرشملا ءاول بحاص وهو ةحاط  

 هذع فروصنا مث a يلع هدرضق are Klik Se د los 2 لاق

 ا auf هذا لاقف هيلع 5 الفا ale هل las هبلع 0 ملو

 اي و سس ند

 il ينا نب دعس ايا نا لاقيو هلتق دق هللا نا تفرعو مدرلا هنع ينتفطعف
ozهل 5  . us9  

 ندا هيلا (a ملف ازارد pa um mob انا يذانؤ !(ra نب جرسخ

©. [7 © 

 متبذك ىاذلا يف انالقف ناو Kill ين مكالتق نا ,er دمك باعكا اب لاقق

 = و © 3 هن 5

 اغلتخاف بلاط نا نب ىلع هيلا zu مكضعب يلا are اقح كذ نوجدعت ول تاللاو

un دعس ايا لذؤ ll ل لاق *aliss هيلع هللا ناوضر ٠ % Aya3 a 

 © صاقو يآ نب er Ab ينا

 ود م -

 - ن6

 الا ,ll ةداط ىنب عفاسم لققف ABI يا نب تباث نب مصاع لتاقو لاق
 --5s هد سو 5 هن م

 اد لوقتو ,s,= 3 am\ عضوف KA Al alas 05 BEE د فالك ib ى

 - سو

 ,al, er) Il اهذح لوقي وهو ale, > 2 a لوقوف كداصا م يد

--u.- vE 
Asylترذنف  (eilt 5 9 سأر قم هللا ١ ERهي برش 5  erمصاع ن 6,  

 iA_b g) er ىراقع لاقو 1 الو ديا Ki a > a هللا دفاع دق

 -z-0 هم مان هم ن 0-5 3

 يءهذع هللا ىض 2 باطالا ME نب ةزج هالذقق

 سم -ء 6( س وك

 ةكيالملا ms ةلظنح ناش
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  = Karlaاله كيح يع سيميع كحررالا» كيدح انما تعرق

A re led Eu معلدم دللا لوشر بكذتا تفكف Je Beh, 

ne Sage الل بدع NEE Aha 5b يرخ اذف معلم 

Ela 2 ee ee, 

  (alsتابهتف هذرعا امو فيسلا هدد يف  ne elةيحاذلا نم ماصنالا نم لجر هل

 انالك يرخألا  5 ae) 0اذأ ينح يتيرح  ER dis isتعترف هيلع

Bi كيل lt قمل كيرف توسلاب ةيرضف ىراصتالا هيلع حشو ديف 
 ع

En N RN لولو ORTEN 

Fer هللا دبع we plan نب ناهلس نع لضفلا نس هللا دبع ينثتدحو ls) 

 تدل لاق ا اهلا هيت تاكو اباطلا نبا  Anyةدملا هلكت الود طلاس

 نبا: 016 * هوتسالا  alsوار ىقلستا , el liلس تح ردا ردح زير

 لتاق god نكي مل يلاعت هللا نا Abe دق لوقي باطخلا نب رع ناكف ناويدلا
u. -69) ade y 

  syربع نب بعصم لتقم

 خلا ناكو لتق يح معلنص هللا لوسر نود ربع نب بعصم (Sb, Sl نبا لاق

 Eins لاقذ شيرق يلا 'عجرف معلص هللا لوسر هذا نظي وهو يثبللا ةبق ىبا هلتق

 elle هللا لوط يطعا بعصم لقق اًذف ادمدع

 نراذل ةقلع/لي ةقسم يقدحو ماشه نبا. لد + نيطسملا قم Maps بلاط يا نبا

 Bas 10 للنار تح ,erhalt Iya سلخ al نوي URN SEAT Ü لاق

 مدقتف ةيارلا مدق ae ee معلص هللا لوسر
5 

 ىب دعسوبا هادانف ماشه ىبا لاق Lab مصقلا وبا لاقبو مصقلا وبا انا لاقف يلع
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 انسلجخ لاق اههقفرعذ لع تغقو نا الا وه ام هللاوف اهيلا. كتعفر نبح كامدق
 هب - 3. هد نو

 اكتدحاس نا اما لاقذ هتلتق فيك ةزج لكنق نع انثددل كانيج انلقف هيلا
=.) sus. 

 معطم sit NE تنك 35 ند ي li < معطلص هللا < تددح 2

-@ 3 = 

er Kiuxb as: 5%يدع  u asمود  Ih gs»يلا شورت تراس  d Ns x 

u. -ء ني د  

 تذكوب wet & تجرخخ لاك ui تذاف يد تايد مع زج eis EN بروج

als erامد مشل ةيرجلاب فذقأ  Re les zus]قتلا اف  

 قرود لأ en Mo سافل ne Re هنوأر يد د ما < رظنا “EHE سانلا

 دنم hg «دضرإ ذل ايهتال نا Al مق ذل موقي ام nd نيناوذا
 5 21 5 سا هون

a. 2 Pr 

 لاق ,auf اطخا اهناك Km هبرضف لاق روظبلا ةءطقم ul La„ يلا له هل لاق
 u = نه

 تجرخ يح دخت يف تعؤوف هيلع Wins اهنم تعا اذا يد يبرد ترتؤشو

 تيتا مث تام قاد اهايأو ze َبلغف يوحع 77 ,di 506 نبد نم

 35 و و 5 و

Saalيلا ثتعجر م يبرد  araاها <|« هريغد يف نكي ملو هو  

--CEهدد 02  

RieN Pteتمدق 0  er2 تققعا  Erجتتفا 131 <  EN ER Jam)معلص  

 3 3.08 2 < --z US و

Ida)تلقف بهاذملا يلع تيعت  ATهللاوذ دالبلا ضعبب را نهلا را ماشلاب  

 سانتلا ١ مادحا Nr ال all, ale £=, 54 يل لاق ذا ىف قا كلذ: يقلأ قا

 لوسر دع تدق يح ثتجرخ Ss يل لاق ادق ءتداهش دهشتو هنيد ين لخد

 = 30 دا = w ند

 ينار اف A ةداهتت دهشتا amt, les يي الا هءري ملف ةذيدملا معلص هللا

 - نه تن دنع 3

 لاق ةزج SE فيك sr دعقا لاق هللا لوسر اب معذ تلق Ge لاق

72 
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 , 31 Allةزهع يلا رظنال  Ageسانلا  alasام  lsاميش  IE Arذا قروالا

 ءيرض هيرصق موظبلا ةعطقم نبا اه يلا مله ةزه ها لاقف عابس هيلا ينمدقت

  URSيف ٌتعقوف هيلع اهتعفد اهتم تيضر اذا يح يبرح ثرتزهو ةسار طا

  Artهيلجر ىبب نم تجرخ يح  usbيود  er lsاذا يتح هتلهمأو

an Sn لإ تيكا esse, تام 

Be le لضفلاا نو هللا ديع EN ag 

 تجرخ لاق يرمضلا ةيما نب ورع نب رفعج نع ىاسسب نب ناهلس نع ثراحلا

  UIنب يدع نب هللا ديبعو  ulةيراعم ناصز يف فانم دبع نب لفوذ ينب وخا

an ناكو = رت URS DS all! كم TORE a 

 يدع ىب هللا ديبع يل لاق اهانمدق اًذف اهب ماقاو اهنكس دق معطم نبرببج

en لقت en ناك نا قا لف 

  Reهنع لاسن نحو لجر اذل لاقف صمحب هنع لاسن انجرخخل لاق { LESهذادجتس

 , RER REN siا 1 12 احا لوح

Rs REN ناديرت ام ضعب هدنع ادجن 

 يح ل انجردخل لاق * هاعدو هذع اقرصناف هيد نوكي ام ضعب هيو “la ناو

 ىبا لا * ثاغبلا لثم zul خجش اذاو هل ةسفنط Je راد ءانغب وه اذاق هانيج

 اقف لاق هل ساب ال حاص وه اذاف لاق *ربطلا نم برصأ ىو ةثافبلا Ko ماشف

 نب يدعل نبا لاقف يدع نب هللا ame يلا هسار عقرف هيلع انكس هيلا انيهتتا

 يتلا ةيدعسلا 5 كتلواذ ,Sir Lil ام هللاو امأ لاق معذ لاق تنا مايخلا

 ©. ا نو نا و ع 5

Six 2,اهريبعي دع يفو اهكقتاوان ٍناف يوط يذب  Karlيل تعمق كضرعي  
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 lm ها Re € Fb ars عئصي ام نرظنال هللا ا١ يفكرقو كابا داطعأن

 تناك !ذكهو توملا ةباصع ةناجد وبا جرخا ماصنالا تلاقف هسار اهب بصعق

 = ين 56

 نع 12 - 32

 لوسردلاو هللا فيسب برضا لوكا ىف ر.هدلا موقا الأ

-u3 21 وو  © a. 

  CS „lies an) IEيف  HNهلقق الا ادحا يقلي ال لعجل لاق ,3.06

  Ssدل =  uمقال 2

 الا =,< اذل عدد ل لجر ىبارشالا  sale r55نم وذ دب أميخلم دحاو لك لع

 عمج ن “| للا توعدف هيداص  Ben Wil URL Idaبرضق  S,EUادا

un. on 

Ar ىو 3 مث مالو ةذاجد وبأ هيرضو Adams Cars a3 0 عافتلاف ةذاجد 

 ' هان

m لاق gie ru! Nas مث مدع is Ai url فرغم 2. rs)! 

u 2 5 

UM, اًذاسدأ ee, xl>3 وبا لاقو Sl er) لاق * Ast ةاوسرو دللا تاقف 

 هه ند = =  wو

 سانلا  liتديصف !ديدش  alتيلح اخف  1 Era leاذاَق 1

 تنل 5و
 تمركاف  Jam, ramأ معلص هللا  & Satzى ةارما

  Madeكلا

 ءادهشلا ديس 0 نقم

u. - هدد RN 
 مشاش er ليمحرش دبع نب ةاطرأ 5 < بلطملا دمع نب ةزوح لتاقو لاق

 هيرم مث (an نوامحك . ىنيذلا رغفلا دحأ نع 664 god! ME نب Glis كدع 0

ga Nas ur gli305 ناشبغلا  a) las AR al EIERيلا مله زج  erla 

 سا اش جحا

cab, ينقثلا de ur 37° er Am Nom; ll x za تناكو روظبلا ةعطقم 

 د -5

Is Le Eleايقتلا  ze Ayo7 ماذقق 3  RR:هييدح و  Beمعاد سس ريدد رك  
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 اي اذيع كب هللا معتا الف اولاق رماع وبا انا سوالا رشعم اي يدانف ةكم ىلها

 لوسر هاهسف بهارلا ةيلشاجلا ف يمسي رماع وبا ناكر فقشاث  allفقسافلا معلص

RE: NER; ee مث je يدعي يدهوآ lol 8) لاق هيلع مهدر Em (As 

Sehe ناوغس sl لات حقو قادما نبا لاق x ةراجلاب es 7 مث 

 دمع  yoكذب مهضرح  TEدق مكنا ىادلا , eiانءاول

 دق ااهنانباضات راب مود , IE elنم ساتلا قوي  EL, aا تلا اذ
 22 ©- ند و - 00 3

Ibاماو اذءاوأ اذوغكت 5!  Ka A" alهةموو  Karlsاوميق  &sهودعاوتو  

5 = 
3-0», Us. = -6r w 

 , elleوبا دارا كلذو عنصت فيك انيقتلا اذا ادغ معتس انواول كيلا

 5 030و

  133, UN ESS] Ih badنم مجصعي  varتماق  Asثني  4 Arieةوسنلا

- uw.) u. -... 34 -u -E 

Ma las easy, لاجرلا تقلع اهي re فوقدلا نذخاو اهعم ياللا 

 .=  9 5 VE oe 5ع Fr ع هند

ei IS sy TIER) sl. 43 ماحلا AAS يد la», 

u £معد ند 0 عد  .- © 

 ala شرغنو ;üls اولمقت نا لوقتو

 ين - لد = . - يب ود

 فقئماوربغ قارف م اورودت و \

- 2 )© 2 0 1 

 م م - د © د ..-

 ةناجد يأ ةصق يق
 - -ن#

 a ىنعمأ < ةئاجد وبدأ لتاتو 56 توج < ساذاا Kb تاكا فا لاق

 ماوعلا نيرببزلا نا معلا لها ئم داو ريغ ينثدح ماشه ىبا لاق *سانلا
 - و

 Ur w- 3 د نو 5 7 دود و

 alas ll alla Kal 3 دقو ?Way ئمو باص 62د ا انا ,oA ةذاجد
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u-:نمو  

 تدنخلا es مقزاجا مث ةتراد )5 <| 245 er ديسأو ya! er Sie يغب

 ن 23-

 ديلولا نب كلاخ ليخلا ةنهم ع اولعجل اهوبتج دق سرف اتيام مهعمو لجر

 4 لهج يأ نب ?ep) ةمركع اهةرسوم يلعو

 سل | وب

zulةداكد, 31  
- 06 

 ,mel; sen هيلا ماقف ,ee نم معلص هللا لوسر لاقو

 sin امو لاقذ ةدعاس يذب وخا سر er Su ا وبأ هيلأ eb < مهفع

 all لوسر اي هذا اذا لاق Be يح all‚ يف هب برضت ن ا لاق هللا 1 اب

ala Ed; siةذاجد وبا ناكو  ,> MP Inناكو تناك اذا برحلا دنع لانخ  

 فيسلا Al اذف * لتاقيس هنا سافلا قع اهب بصتعان al هل ةباصعي ملعا اذا

 رتضتي لعج مث هسار اهب بصعق لكت هتياصع جرحا معلص هللا لوسر دي ىم

 كب رع لوس مسا نبا هللا !دمع na lat سيان يد كلا

 يار < معلص هللا لوسر لاق لاق ةؤس يند نم ماصنالا نم لجر نع باطخلا

 8 (bye اذه لثم يف الا هللا اهضغبي ER اهنارتكتب ةئاحدالا

la 

a نب ىرع دبع رماع ايا نا ةدانتق نب رع نب مصاع ينةدحو led 

 جرخ ىراك دقو ةعيبض ينب دحا ىراهنلا نب كلام نبا  zwةكم يلا

 لوقي ناك سانلا ضعبو سوالا نم امال نوسيخ دعم معلص هللا لوسرل !ثعاجم.

ae تنحل 3 1 قل دق ول ن ا 7” دعي ناو aa ME 
J 
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 نا  „bil Jua5دقو  Aula zwiهالاو لاق مث هدي يف بارت نم ٌةنغح

  Se teeهولتقيل موقلا هردتبا كهجو هب تير

 ىعا بلقلا ي أ يالا اذهذ هولتقت ال معلص هللا لوسر لاقف  „aaيدب دقو

 هيرضف air معلص هللا لوسر يمت لليق لهشالا دبع ينب وخا ديز نب دعس هيلا

al aaa 

 لاتقلل هتيبعتو بعشلاب معلص هللا لوسر لوزن

JEيضمو  Sam,بعشلا لؤن يد معلص هللا  a jrيلا يداولا 3 ْق  all 

je3 يلا ةوكشمو هرهظ b, saلاتقلاب ةرمان يح مكنم مح لم قيال  
 ... os و ن هاه

 هما
 UL, au يكد Es er SUR ى ء معلص هللا ;Jam & 5( نوح Be دن لحجر

u -, 

 ةامرلا ذعر ER ةلكو ادا حمس 3 FL) url معلص auf am ( يعتر برامضن

 9 نو

 ةامرلاو ضيب la خيموي ملعم وشو فوع نب ورع يد أخا ربجج un هللا دبع
 er] 0 مرنم =

 انل تناك نا انفلخ نم انوتاي ال لينلاب انع ليخلا صضنا لاقف الجر نوسين
- => 

 5 نبي معلص هللا لوسر رهاظو us ىنم ىتوذ ال Lk تما like وأ

 لوسر ,tel ماهته نبا لاق + AN دبع يب يتأ ربع نب بعصم يلا عاوللا عقدو

 RE كاد نبا وكس ةموو ملص هلا

 eb Rh, TA »لود La تر كيف هدرا 05 56, عنسا رشح سيح Kl اهو

 درو هزاجان انعفار عرصي ةرمس ناث هللا لوسر اي هل ليق اعفار يناجا اف 5

a te Zahl 
44 

 دحأ مزح نب درو < يغب !«a بزاع en shall, ne er SI يذد ددأ
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 8 سافلاب ةالصلا دعب sk ei نبا لهتساو ماشع ىبا لاق * هيادكأ نم فلا

 ىيقفاتملا لاوخعأا

 هلا ذيع ءدع دكا rat. LEE اوناك اذا يح قانا نبا لاق

aتلق, نذل  yetموعاطا ناكر  glasلع ىردت انما  JEلمسنا  ale 

 aus مهعدتاو كيذا Sa لها نم همو5 نم !ans نم عجرق سانلا اهيا

 1" نا هللا a موق اي لوقي ةؤس يني وخا مارح نب ورع نب هللا

 U نولتاقت مدكنا (Aa اولاق مهودع نم رضح ام دنع مكيبنو مكموق

 فارضتقلا الأ ايار هيلع اوصعتسا انف JE ® لاجق حوكم دنا ترد الاثنا كافل

 ركذو ماشه ىبا لاق Fans مكنع هللا ينغيسف هللا ءادعا هللا مكدعبا لاق مهنع

 هللا لوسرل اولاغ = مو al نأ يرهزلا نع قادا نب تمد نع دايز ربغ

 + مهيف (Li ةجاح ال لاقف دوهي نم انءافلكب has الا AU لوسر اي معلص

 3 Su يح معلص هللا لومسر يضمو لاق (Sl نب دمحم يثدح دايز لاق

 ماشه ىبا لاق * هلتسان فيس بالك يالا a طفلا

 الو لاغلا 0 ناكو معلص هللا لوسر لاقف قاحتا ىبا لاق * فوس بالك لاقدو

De Neal en EN ie et 

 a برق eh AS; ee ل er هالا

 هللا اوسرب اذا تراحلا نب ةثراح يب وخا ةقمد وبا لاقف مهيلع اذب رمال فيرط

 Mr Rn Er لام يف لكس يح ee a ةدراح hr ةرح يف هب ذغنف

 نما دعم نمو 0 هللا و سح وس )5 رصملا رورض امنا ا 565
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RENعرش يف يدب  aa Kiaلها ضعب ينةدحو ماه ىبا لاق * ةنيدملا  

enلاق معلص هللا  JE ER RE,ىوف رعبلا امان  Ge u 

 a“ ضني قعر ود Jay se den LA سما ,UN ÜL 2 يانا

 مهوعدتو Kill يف اوهقت نا متيار نان معلص هللا لوسر لاقف Slael ىبا لاق

 اهيف مهانلتا# Ude اهولخد مه ناو ماقم رّشِب اوماقا اوماقا نان 000

 SS يف يار يري معلص هللا لوسر يار عم لولس ىب ا هللا ديع يار ناكو

ea elقاكوأ  all Yu)زاكي ناعم يورخلا نكي معلا  Geشكلا  

eyeمحل هكا كرك داما ناك نع وبك 5 موي ةداهشلاب هللا  

 AU BI لب. اردتم ,SS Lind مهن us اذا :ىوري ال اههادعلا لإ اع

 باصا الأ طق انل ودع يلا اهنم انجرح ام هللاوق مههلا جرت“ ال ةفيدملاب مقأ
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 اذيز ينعي نالجرلا ناذه يمسي ىيذلا ءالوه لتق اًدمح ا

 N 56 56 هالاو سانلا كولمو برعلا فقارشا ءالوهذ ةداور ىب هللا دجعو

 ريشا all gas st ea موقلا الوش باصا

 دفلو gap Enns نب اةعادولا وا" u تلكتملا دعب بلوتق EL محق gie جرح

 ارو لوزان نات ur نب uch جبت نو Aal نب ضيغلا gl تنب ةكتاع

 ىم بيلقلا ,lee rn ماعشالا ىشفيو معلص هللا لوسر .JE ضحي لعجو

 لاقفإ | ىببءاودوصا يذلا صيرق
 . -u3 u. .- Vsصان - 2 ءان د 3

Era. eins Ey JA, ماها See) En احر De 



OEV 

 انييصت نا يشد نولوقي مهيف نوعراسدو رياودلا يشدخا ينا alas, 5 gr هللا

ZU glas Baوان  sale ze zul3 اررسا انه رك اوكصين  

 نيذلا اوفلللا ren u N مج يمتلك

 هللا تماصلا نب ةدايع يلوتل ركذو نوعكار مهو ةاكزلا نوتودو ةالصلا نوهقي

 هللا وقد نمو مهتيالوو ge حاقتوت ا يدا نع u نيكل د

 © نويلاغلا مه هللا بزح ناث اونما .نيذلاو هلوسرو

Amدبز  erدرع أ , اخ  

 باضا una اهيف معلص al لوسر هثعب يلا ةثراح نب ديز ةيرسو قاحما ol„ لاق

 ند ا ايمي نما مام ةدرقلا رع برح ىب ناهغس وبا Lady شيرق ربع

 نما اك نوح ابل يلا نولكسي اوذاك يلا مهقيرط اوفاخ اشيرق نا اهقيدح

 ني نايغس وبأ مهيف ب تي a Shall قيرط اوككسف ناك ام مدب ةعقو

 لاو en ركب نم الحر ازال مهذ دراج" مظع و I 538 هعمو برح

 Sl un © ارق ماشه ىبا لاق * قيرطلا كلذ يف Pre al er تارف 3( لاقي

zuتعبر قا بالا" فهم يمل كايلي رك ا  Jam,هللا  gabدز  

 لاجرلا هزجعاو اهيف اسمو al ككت al AM SE IE مهيقلف ةثراح نبا

 ردب ةوزغ يف a2 دعي تباث نب ناسخ لاقت معلص هللا ,Jam دع اهي مدقف

a 3,231فيرطلا كت مهذخال اًشيرق  

Std 1دالج اهتود لاح 03 ماشلا  EAN welt lock 
4 02 5 5 us 

LM يدياو اقح هراصناو مهير وحن اورجاه لاجر يدياب 

En 



 وعدل

 Een please, SEN ب11 311 nn مهميب رغلا عدوك

 هللا حيع هيلا ماقف ah دع اولزذ يح معلص هللا لوسر مهرصاخ لات ةداتق

Müb egär U Cl > Jake an a erانيك اي  ae a 

 De Re Rs a الونش ةيلع اطياف لاق و

 مما شي نيا ل * معالص A Nam, a wis & TR لخداق air ضرعاف لاق

 لسا معلص هللا لوسر هل لاقف قاحا نبا لاق * لوضغلا تاذ اهل لاقي ناكو

Leاح فلسا اهلا وتر  REلاا كح رك  Be 

Cr,يدم  aةياجيرا  Be, aeءرادب  N 

jeهللاو نأ ةدداو ةادغ يف مهدصخ' دوسالاو رجلا  „as Sy)رياودلا  JE 

 JE معلص هللا لوسر لهتساو ماشه IE * لل مه معلص هللا لوسر لاقف

 سوح sell هترصاع IS, Kl دمع نب 5 ae) syole ين ةنيدملا

NE Ne4 هدابع ف راسو نتاع 1 ىآ يقدح  I 
- 

 Bus ao هللا لوسر عاقتيق وني تيراج LA JE تماطلا نب ةدايع' نبا

 تماصلا نب ةدابع يشمو لاق مهئوح ماتو 0 a 2 an هللا 3 ا

 دبع ىم مهل يذلا لثم دفاح نم مهل فوع ينب دا ناكو معلص .هللا لوسر يلا

 مهنلح ىلا لوتس لاو الا يلا Gas معلص هللا لوم يلا مهعاذخ 5 ىب هللا

 مهتيالوو راقللا ءالوه فلح نم Basta قفموتلاو ةلؤمرو ىلا لوقا هللا ةوعرلا واكو

 ال اؤذمأ نيذلا اهيا اي ةدياملا ىم ةصقلا sans 3 نب هللا Sur, ur لاق

Reنمو ضعب ءاهلوأ م-هضعب ءاملوا يراصنلاو دوهملا  al is ee 

 ديعل يأ ضرم مهيولق يف نيذلا يرثق ىبملاظلا موقلا يدهي ال هللا نأ مهنم



 هوعم

Beدور هير نب  anناكو عاقنمق يني را  

 No ei عانيت يني توسو مهعيج معلص Al نونبر نا حاقييت ين تيدا

 دق مكنات 028 N نم شيرقب لؤذ ام لغم هللا نم اورّذَحا وه رشعم اه

 دمحم اه اولاق مكيلا هللا لهو مكبا#؟ يف للذ نودجع" er ® نا متفرع

 مهفم Auch tl مهل fe ال موق ٌتهقل كذا كنرغي ال is نإ يرث كنا

 يقدح احا نبا لو سائلا نك انا ,le a انا

 Bu EN نع Knie نعول رافع ل در لاا قص

 wir N ووش نويلغتش I سونا مهيف الأ تايالا ءالوه لون ام

 ل ااا 505 Bere ai يف ةيا ملكك ناك دق داهملا سميو

 ار مهيلثم مهنوري ةرفاك يرخاو هللا ليس يب لتاقت ES شيرقو معلص هللا
 Sl نبا لاق + ماصبالا يلرال ٌةربعت كلذ يف نا ءاشد نم هرصنب ديوي هللاو نبعلا

 مهفيب ام اوضقن دوهي لوا اوثاك عاقنيق ينب نا ةداقق نب رع نب مصاع ينثدحو

tl eeع لاو  olماع  

 ناك لاق 0 us ةموخ ee ll. ur ىب ,N Au لاق

 عاقتيق يني قوسب هتعاهف اهل a تمدق برعلا نم ةارمأ نا عاقنيق ينب

 ET دجف ae دعب يكرر ردع او مدس الا تلح

 اهي nass lie, Sika تساع 115 اهزيلط لا هدف ابيت فرك لا

 هولا Dad, BR ناكو هلتقف غياصلا IE ىبهسملا نم لجر بتوذ تداصق

 (ىوطسملا بضعان دوهيلا_ ىلع all Kult لهأ خرصتسا هولتقف مسملا لع



Orr 

 معن لاق ذ وزع نوكت نا اغل عمطتا هللا لوسري معلص هللا لوسر مهب عجر نيد

 ماشع ىبا لات اهف ةبايل وبا وهو رذنملا ديع نيربشب ةنيدملا دعم لهتساو +

 نم موقلا حرط اسم رثكا نأ ةديبع وبا ينثدح اهف فيوسلا ةوزمم تيس اماو
 ws يب ©

el!نواسملا موف فيوسلا  IEفيوس  Cam Aلاق + فقيوسلا ظورغ  

 as مم نب زا

 Ne ur مالس هي عفص 88 هةرصؤم Ne برح ur ناوفس وبا JE law نبأ

 --$ .-uU vs ه

 zu ملو مدنا مف فلل اذاحاو ,Kal ee نا

 مكشم نب مالس ينم لحم يع ةماكم انيمك 5 ناقس
 هدهد م 2 420 هناا 1-81 هداك

li gr رشبا هحرفال un ملو SH RT a, 

eh m il 56 Uب طوطامت ال 5 حرص  

 « مدعم ةّلَخ ربغ م ايغاس نا بكار ةليل ضعب الا ناك امو

 ZEN يذ ةهقب ةنيدملاب ماقا فيوسلا ةوزغ نم معلص هللا لوسر عجر IN لاق

 ةنيدملا JE لهتساو = GB ةروغ قو نافطغ ديري ae] اوغ مث اهنم اهيرق وا

 وأ هلك اًرْغص a ماتان احا ىبا لاق + ماشه ىبا لاق اهف نافع نب نامتع

ee N N VORاهب ثيلف  Balzرهش  Zar 

 ف ةذم البلو الأ N as لوالا

 < © ء يح -

 نارك نم ar ةوزغ
wä 

 سىس ءاؤل

 عرفلا ةيداذ 00 Gone £ ob غلب ؛ ياد (Sie) er لاق * ‘Lan er„ لاق

 كك تاب ملو EIER NE يلا عجر مث يلوالا يداهجو zer) Ei rer در ماقان



 ميحرلا نكرلا هللا مسب

200 

zeقيوسلا  

 نع يداكبلا هللا دبع نب دايز انثدح JE ماشه نب لكملا ديع نمسح وبا انثْدِح

 يذ يف فيوسلا ةوزغ برج نب ناهفس ويا ازغ مث لاق يلطملا GL نب دمحت

 Se يقدح اك نايغس وبا ناكف ةفسلا لكت -نم نوكرشلملا ةخلا لكت لوو ةخلا
 و ت2

N ö- 

gg» I» um شبر 3 لف عجرو غكم يلا ED > راصنالا de ّئِم ناكو Sie 

U. دم 

Bi a > &li> fe 3% zul, um N AN,3 جر  Milkشبرق نم 5  

 -Su و د د

Berهدم  usيح 2  zus 2 Ipنم بيت هل لاقد لبد يلا  

 2 © هل نع تدعمه 2

er en abبطخا  ao | 0 aylı auls yaاياد 3(  aslz,2 فراصنات  

OR 

 DI بحاسصو كذ 5-31 ين ريضفلا يكب BA 563 ie er م يلا

= So g 2 هه 

30-3 = u. = 

aiهيادعا يا يح  rsالاجر  orاوثاف شيرق  eis EIERضيرعلا اهل لاف  

 ب 2 = نم 00

 ا ع

2 

 أوأر دقو هباككار lad وبدأ ةذاك دقو اًعحار ا مد x ةرقرق غلب يح

 موالطملا لاح هاكرل اهلل !(قرفتكتي كولا يف اهوحرط دق موقلا داوزا نم اداوزا |
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